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Um estudo da etnozoologia Karajá: 
o exemplo das máscaras de Aruanã 

1. INTRODUCÃO 
' 

No curso dos últimos anos, tivemos a oportunidade de trabalhar junto à comu
nidade Karajá de Hawaló (Santa Isabel do Morro) , ilha do Bananal , Goiás, em proje
to multidisciplinar integrado pelas seções de etnologia e ornitologia do Museu Na
cional - UFRJ. Além do estudo da avifauna da região, era nosso objetivo tentar 
compreender algumas interações dos Karajá com a fauna local, tanto mais que, 
embora contactado desde séculos, este grupo é estranhamente pouco conhecido e 
vem passando por intensas pressões desagregadoras. 

Nada mais pertinente, ao nosso ver, que iniciássemos nossa contribuição à et
nozoologia Karajá considerando certos aspectos da plumária, não apenas sob o 
ponto de vista puramente descritivo, mas abordando igualmente o processo da co
leta das espécies ornitológicas utilizadas assim como a manutenção e manejo do xe
rimbabo como fontes fornecedoras de plumas. Dentre a vasta gama de opções, ter
minamos por analisar a plumária presente nas máscaras utilizadas nas cerimônias do 
Aruanã que, ainda hoje, possuem notável importância ritual, consistindo objeto de 
particular interesse. Com efeito, não se pode, em nenhuma hipótese, desprezar o 
papel centralizador da 'dança do Aruanã', pois é na casa onde se alojam as másca
ras em questão (a 'casa do Aruanã' ou 'casa dos homens' ou 'casa das máscaras'), 
que o jovem Karajá é iniciado no aprendizado dos segredos que lhe permitirão in
gressar na categoria dos homens adultos. Reunia-se ali o hoje extinto 'conselho dos 
velhos' e, atualmente, boa parte dos discursos políticos e vários cerimoniais são efe
tuados à sua volta. 

Ainda que pareça haver certa unanimidade em se considerar que os ritos do 
Aruanã são destinados, formalmente, a 'contentar' entidades e, desta maneira, 
afastar da aldeia os azares da sorte, situação inúmeras vezes encontrada na mitolo
gia Karajá, é difícil precisarmos algo quanto à representação e à nomenclatura das 
'máscaras de Aruanã'. Ehrenreich ( 1948) e Krause '1911) concordam que "todas as 
máscaras de dança representam animais", o que nos parece errôneo (vide também 
Fénelon Costa, 1978), uma vez que o 'bicho', na definição Karajá para os seres re
presentados pelas máscaras, parece ser algo de natureza diversa (nem homem. nem 
animal) que pode encontrar paralelo, mas não identidade, com espécies da fauna da 
região, ainda que lhes sejam homônimas. 

Impõe-se a necessidade de reconhecermos a presença nítida de um espaço sim
bólico intermediário, o qual apropria-se descontinuamente de dados 'humanos' e 
'da natureza' sem sobrepor-se-lhes, compondo um universo de incrível complexida
de. Supõe-se, portanto, a existência de toda uma coorte de seres, alguns dos quais 
nos sendo completamente estranhos, que intrincadamente coexistem no dia-a-dia 
Karajá , tornando um verdadeiro pesadelo qualquer tentativa de sistematização. 
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Nesse sentido, temos de distinguir o animal sensu stricto, ou seja, aqu'ele que é 
normalmente abatido, capturado, comido etc., do 'bicho' das máscaras de Aruanã, 
o qual conhece o fogo, usa armas e, no dizer Karajá, "casa com a gente". Também 
se evidenciam outra classe de seres (representados por outras máscaras que não as 
estudadas), os quais se afastam de qualquer identificação com elementos da fauna, 
tendo um morto, ao nosso ver, nitidamente mais humano. Este é o caso do 'avô
grande' (Labükehekan) e o 'avô de Aruanã'. 

Ressalte-se que, no momento do ritual, as máscaras são os seres os quais sim
bolizam, constituindo infração gravíssima proclamar abertamente (ainda que muitos 
o saibam e comentem à socapa com os mais íntimos) a identidade dos indivíduos 
que estão dançando, ou seja, reconhecer-lhes uma natureza humana, fato que atrai
fá sobre a aldeia um verdadeiro apocalipse. Por esse motivo, os bailarinos se des
pem e se vestem no interior da casa do Aruanã, longe dos olhos das mulheres, e se 
uma máscara desloca-se durante a dança, impedindo a visão ou ameaçando cair, 
esta cessa incontinenti e o 'bicho' é reconduzido ao interior da casa por assistentes. 

Acrescente-se, em quarto e último lugar, a existência de 'animais fabulosos' 
que jamais vimos representados em máscara alguma. Esse, por exemplo, é o caso 
de um 'minhocão' gigantesco, habitante dos lagos, e das pequenas 'capivaras carní
voras', que vivem nos rebojos da boca setentrional do rio das Mortes e tomam as ca
noas de assalto, das quais os Karajá têm profundo temor, motivo pelo qual as expe
dições de pesca a este afluente d.o Araguaia são forçadas a percorrer o trajeto mais 
longo do canal meridional. Há que considerar qu·e as almas dos mórtos (os konü = 
fantasmas), ao que parece necessariamente poderosas e malévol~s, podem, à figura 
de outros seres; assumir este ou aquele aspecto conforme seu desígnio e finalidade, 
o que implica dizermos que pelo menos algumas das categorias não são estanques, 
uma vez que seus componentes possuem uma amf)la capacidade de metamorfose. 
O conjunto formado constitui uma cosmologia ao extremo densa que mal começa
mos a divisar. 

Tampouco estamos em condições de precisar muito quanto às questões no
menclaturais concernentes às máscaras de Aruanã, tendo obtido o significado de 
apenas parte do material examinado, a saber: 'Turré ljaçó' e 'Tau-hy ljaçó', ambas 
representando 'peixinhos' e 'Diareheny ljaçó' que representa 'u.ma lagarta'; as ou
tras máscaras estudadas possuíam os seguintes nomes, 'ltaborá ljaçó', 'Hariri ljaçó', 
'lraroréa ljaçó' e 'Uworuni ljaçó'. Podemos adiantar, contudo, que existem másca
ras com dois (e talvez mais) nomes diversos, o que inicialmente atribuíamos a uma 
possível dualidade, uma vez que sempre existe um par de máscaras de cada 'espé
cie', o qual dança invariavelmente junto (vide adiante). No momento, entretanto, 
acreditamos mais que este segundo nome destaque uma outra característica diag
nóstica igualmente significativa, às vezes mais conspícua apenas durante a dança. 
Este é o caso, por exemplo, da máscara 'Uworuni ljaçó', a qual é chamada igual
mente de 'Weru ljaçó', pois os dançarinos realizam suas evoluções empunhando e 
marcando o ritmo com um maracá ('weru'), o que constitui elemento significativo 
na identificação; talvez no mesmo sentido seja aplicado à máscara 'lraroréa ljaçó', 
seu segundo nome: 'Debó ljaçó'. Em qualquer hipótese, porém, o termo 'ljaçó' pare
ce estar presente, quiçá designando uma classe de seres relacionada ao mundo exis
tente sob a água (vide também Fénelon Costa, op. cit.). 
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Ainda que tenhamos examinado, para efeito comparativo, o parco e antigo ma
terial de máscaras de Aruanã existente nos acervos do Museu Nacional, nossas ob
servações se baseiam sobretudo em estudos de campo, realizados em Santa Isabel 
do Morro nos anos de 1979 e 1981 . Foi examinado um total de oito pares de másca
ras, as quais dividiam-se eqüitativamente em dois grupos de quatro, cada qual per
tencendo a um indivíduo diverso, os chamados 'donos do Aruanã'. Tal disposição: 
dois 'donos' , cada um responsável por quatro pares, cada par representando um 
certo 'bicho', parece ser a organização comumente encontrada. Completando-se o 
ciclo de um rito de Aruanã (o que deve demorar pouco menos de um ano), dois no
vos 'donos' são selecionados e novos pares de máscaras construídos, sendo os ve
lhos queimados, enterrados ou jogados no rio, após d~les serem retiradas algumas 
plumas, que serão reaproveitadas. 

Parece estar a cargo do 'dono do Aruanã' a construção de suas máscaras, sen
do esse apenas parte dos pesados encargos que lhe competem, pois, durante a fes
ta, é sua obrigação fornecer ponderável parcela da comida necessária, sendo dura
mente criticado caso cumpra insuficientemente .com seus trabalhos. A posição 
oposta, contudo, granjeia ao indivíduo boa dose de prestígio e, nesse sentido, a si
tuação que encontramos no campo era particular, pois os 'donos' de então eram 
Arutana (60 anos, chefe tradicional da comunidade) e Maluaré (50 anos, capitão de 
cristão e pajé dos mais afamados) , dois líderes que arrastam há anos velhas penden
gas políticas e que se antepõem em diversos sentidos: Arutana é um dos mais tradi
cionalistas indivíduos da comunidade e responde pela 'casa pequena' na festa do 
'hetorokan', ao passo que Maluaré é o cabeça da 'casa grande' , no mesmo ritual, 
sendo muitíssimo menos conservador, o que facilmente se percebia pelo mau esta
do de seus pares de máscaras, um dos quais imprestável. 

O grande esmero do artesão na confecção de suas máscaras implica um es
forço coletivo, envolvendo não só o núcleo familiar como um todo mas também os 
amigos mais próximos. Nesse sentido, o exemplo de Arutana é particularmente inte
ressante, na medida em que suas atividades como chefe tradicional ('xandinodo') da 
comunidade, além das tarefas diárias de subsistência, tomam tempo considerá
vel. Os parentes e amigos, portanto, concorrem como coletores auxiliares, ou subs
tituindo-o na caçada dos colhereiros (vide item 4) ou na coleta de fibras no mato, 
isto quando não lhe trazem matérias que, como as madrepérolas das 'bürü' - as 
grandes conchas do Araguaia - , são encontradas aleatoriamente nas mais diversas . ... 
1ncursoes. 

Não só a confecção da máscara em si exige do artesão Karajá um grande esfor
ço, como este se prolonga durante todo o período da festa, o qual é considerável. 
Com efeito, sendo um artesanato de papel ritual significativo e de uso intenso, as 
máscaras de Aruanã exigem reparos constantes dado ao desgaste. São fibras vege
tais que envelhecem, penas que sujam ou esfiapam, dezenas de pequenos detalhes 
que exigem a atenção constante do responsável e, a certo grau, também dos bailari
nos. Quando o responsável é alguém tão meticuloso e tradicionalista como Arutana, 
esta atenção chega às raias do perfecionismo, com consecutivas visitas à 'casa do 
Aruanã' e reparos infinitos. 

É em particular chocante a comparação entre a geração mais velha, mais tradi
cionalista, dos Karajá de Hawaló com aquela mais jovem, descomprometida (em di
versos sentidos) com vários aspectos culturais, chegando até mesmo a negar a con-
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tinuidade dos ritos mais característicos, fato bastante agudo no que se refere sobre
tudo à população masculina que, por uma série de razões (inclusive o conhecimento 
do português), é aquela que mais entra em choque com as pressões desagregadoras 
da sociedade envolvente . 

Esta quebra de continuidade cultural, sem dúvida, cria os mais sérios problemas 
para a sociedade Karajá contemporânea , sendo a perda da identidade apenas uma 
faceta da questão. Examinada sob o ponto de vista do artesanato e do artesão, seus 
efeitos se fazem facilmente sentir não só pela baixa qualidade do artesanato produ
zido, o que é facilmente perceptível seja ele qual for, mas sobretudo pela pouca va
riabilidade observada, ou seja, parte significativa das novas gerações parece não sa
ber e não estar muito interessada em aprender o fabrico de numerosas peças, sendo 
algumas delas (como sabemos de experiência própria) dificílimas de obter, na medi
da em que apenas alguns indivíduos, mais idosos e mais tradicionalistas, sabem exe
cutá-las. 

A importância de artesãos como Arutana , portanto, está longe de poder ser 
avaliada, uma vez que ele e alguns poucos mais são os verdadeiros fiadores da cul
tura Karajá em seus mais diversos aspectos. Tão frágil é esta conjuntura e tão obs
truídos estão os canais formadores das novas gerações, que estes indivíduos mais 
tradicionais chegam a se voltarem inclusive para o investigador interessado, não só 
'educando-o' na memória tribal mas, ao reconhecer formalmente a ameaça de des
barato cultural a que estão submetidos, pedindo seu auxílio através de elementos 
motivadores como fotos, desenhos de artesanatos antigos e não mais fabricados 
etc., em uma tentativa desesperada de ampliar o círculo daqueles cf ue podem reter 
ao menos uma pequena parte de seu complexo universo e, desta maneira , ajudar a 
manter a memória cultural do grupo viva. 

Se o mais das vezes o 'dono' é seu próprio artesão, não é obrigatório que ele 
mesmo tenha de dançar o Aruanã, o que fica a cargo dos bons bailarinos da tribo, 
conhecedores dos diversos passos e cantos, pois cada 'bicho' possui suas canções 
e bailados. Estes podem ser bastante complicados, ainda mais que a unidade indis
solúvel do ritual é o par e não a máscara isolada, o que implica que as danças sejam 
executadas por duplas em perfeita sincronia. Tais dificuldades, porém, não impe
dem a existência de vários indivíduos capazes de dançar diversos 'bichos', havendo 
inclusive as duplas de bailarinos especialmente respeitadas por sua habilidade, fruto 
de anos e anos de convivência nos rituais. E de se acrescentar que o 'direito' de fa
bricar certas máscaras de A ruanã pode ser transacionado entre duas comunidades. 
O comprador, no caso, realiza conversações no sentido de obter a permissão de fa 
bricar uma certa máscara antes não existente em sua aldeia , podendo inclusive pre
senteá-la, por exemplo, a uma criança que nasceu. 

2. AS MÁSCARAS DE ARUANÃ 
Aspectos Descritivos 

Estruturalmente, as máscaras de Aruanã contemporâneas pouco diferem das 
antigas, a julgar tanto pelas informações contidas em bibliografia (Ehrenreich , 1948 
e Krause, 1911) como pelo que pudemos comparar no acervo etnológico do Museu 
Nacional. 
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Distinguiríamos, a princípio, duas ou mais peças principais no traje do dançari
no do Aruanã, a saber: ( 1) um saiote de fibras vegetais, o qual dá duas voltas em 
torno da cintura, descendo até os joelhos; (2) uma 'gola', também de fibras vege
tais, colocada ao redor do pescoço e que protege o tórax dos bailarinos de certas 
máscaras, não sendo utilizadas em todos os casos; (3) a máscara propriamente dita, 
única peça de interesse sob o ponto de vista plumárío . 

Apesar de relativamente simples, tanto os saiotes quanto as golas estão longe 
de apresentarem-se homogêneas quanto a constituição e aspecto. Ao menos os pri
meiros podem ser compostos de dois materiais totalmente diferentes, os 'olhos' de 
buriti (Mauritia sp.) e uma embira produtora de fibra muito clara, a qua~ pode ou não 
(conforme a máscara a qual se destina) ser colorida de negro fosco, o que é obtido 
mergulhando-a em um tipo particular de lodo ribeirinho de coloração verrnelhaça, 
dando-se o tingimento em cerca de duas semanas. 

A máscara propriamente dita compõe-se de um arcabouço mais ou menos cilín
drico de varetas de taquara, ajustado sobre um pequeno domo trançado de buriti de 
formato semi-esférico, que o indivíduo equilibra diretamente sobre a cabeça. Uma 
cortina de palha de buriti contorna toda a base do arcabouço cilíndrico, ocultando 
por completo o domo supracitado e, em alguns casos, descendo até a metade supe
rior do peito dos participantes da dança. Estes orientam-se através de um orifício cir
cular no domo trançado que permanece semi-oculto na palharia; o campo de visão 
do dançarino mantém-se sempre livre, entre os interstícios da cortina de buriti, por 
meio de um amarrado também de palha . 

A estrutura cilíndrica de taquara que descrevemos é comum a todas as másca
ras examinadas, situando-se os ornatos plumários exclusivamente em suas paredes 
exteriores. Nesse syntido, parece-nos haver uma nítida concepção de simetria bila
teral e ântero-posterior nas máscaras distinguindo-se, por analogia, uma 'face', uma 
'nuca' etc . Notável variação, contudo, pode ser observada quanto ao acabamento 
dado à porção superior do cilindro de taquara das máscaras abrangendo três tipos 
principais, a saber, 'bicarnes', 'unicornes' ou 'sem projeções', conforme a ausência 
e número de apêndices que se projetam, qual cornos, do alto da 'cabeça'; cabe no
tar que o último tipo possui apenas um eixo central onde são presos os adereços. 

No passado, a superfície externa da máscara era decorada com um mosaico de 
penas, hoje substituídas por peças de pano. Ao menos hoje em dia deve haver uma 
certa flexibilidade na escolha dos padrões que observamos (em sua maior parte geo
métricos), pois dois pares diferentes de máscaras homônimas (presumivelmente, 
portanto, representativas de uma mesma entidade) podem ter ornamentações diver
sas . Em hipótese nenhuma, contudo, os desenhos das máscaras do mesmo par são 
diferentes. 

Da plumária antes encontrada nas máscaras de Aruanã (vide item 3), atualmen
te restaram certo número de ornatos presos ao cilindro, os quais denominamos (vi
de também Ribeiro, 1957) e dividimos em: 
Penachos - Presente em várias das máscaras estudadas, inserem-se sempre no al
to da 'cabeça'. Distinguem-se dois tipos, os 'curtos', formados por chumaços de 
penas atadas pelo cálamo, e os 'longos' , compostos de um comprido fio de algo
dão, ao longo do qual estão fixadas as penas. Usualmente o penacho é amarrado na 
haste central do cilindro de taquara a qual, por sua vez, pode ser apicalmente orna
da por um 'pompom' antes de penas, hoje de tecido. 
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Enfeites occipitais - Englobam dois adereços bastante diversos, situados sempre 
na posição diretamente oposta à da 'face'. Denominamos o primeiro de ' leque occi
pital' , compondo-se o mesmo de quatro leques de penas, dois internos maiores e 
dois externos menores, formando quatro superfícies quadrangulares unidas pela ba
se que se abrem como as folhas de um livro. 

Ao segundo tipo, muito menos elaborado, chamamos de 'crina occipital', con
sistindo a mesma de um fio que, correndo ao longo de toda a 'nuca' da máscara, 
tem nas suas porções superior e inferior um par de penas amarradas pelo cálamo. 
Diademas - Associados invariavelmente ao tipo morfológico que denominamos 
'sem projeções' , consistem de uma fileira dupla de penas presa ao alto da 'cabeça' 
da máscara, circundando-a por completo. Compõe-se de uma linha externa de pe
nas, menores e fortemente aparadas, e outra interna de penas maiores, ainda que 
também aparadas. 
Pendentes - Exclusivo do tioo morfológico de máscara que denominamos de 'bi
corne'; trata-se de pequenos tufos de penas presos ao ápice dos dois 'cornos' , de 
onde caem perpendicularmente. São idênticos, em estrutura, aos adereços que de
nominamos de 'pingentes' (vide abaixo), exceto pela localização. 
Pingentes - Encontrados apenas em uma máscara do tipo 'sem projeções', cons
tituindo-se de chumaços duplos de plumas atados a um fio de algodão que, por sua 
vez, é igualmente encastoado de penas e preso à parte inferior do cilindro corres
pondente à face. 
Triade - A falta de um nome mais adequado, foi como chamamos o ornato com
posto de três plumas caudais de araras (Ara macao e Ara ararauna), as quais são in
seridas por detrás da linha dupla de penas formadora do 'diadema', ultrapassando-o 
de muito em altura e ocupando posições aproximadamente eqüidistantes. 
Brincos - Compõem-se de uma parte central de latão (anteriormente de madrepé
rola) usualmente circundada por um anel de penas de brilhante colorido, quase sem
pre produto da 'tapiragem'. Fixados sempre lateralmente à 'face', em alguns casos 
possuem um chuveiro de fios de algodão negro que são presos à sua porção central . 
Estes adereços são, na estrutura, ao extremo semelhantes aos 'brincos' usados pe
los Karajá em suas cerimônias. 

Conforme demonstra a Tabela 1, foram identificadas 17 espécies ornitológicas 
nas máscaras de Aruanã estudadas, das quais 6 pertencem aos falconiformes, 4 aos 
ciconiformes, 4 aos psittaciformes, ficando as três restantes distribuidas entre os 
anseriformes, gruiformes e striglformes. 

Ao contrário do que ocorre em outros artesanatos, especialmente os destinados 
à venda, não observamos na plumária das máscaras de Aruanã a presença de penas 
de espécies domésticas introduzidas tais como a Galinha, Gallus gallus, a Galinha 
d' Angola, Numida meleagris, o Peru, Meleagris gallopavo, ou o Pombo caseiro, Co
lumba livia, ainda que todas sejam ou tenham sido encontradas como xerimbabos 
na aldeia estudada. Tampouco anotamos a ocorrência de plumas especial e artifi
cialmente pintadas nas máscaras de Aruanã, o que hoje em dia é fato dos mais co
muns no artesanato dos Karajá. Utilizam-se para este mister ero especial plumas uni
formes e de cor clara, as quais são tingidas de azul ou amarelo por intermédio de co
rantes artificiais. O observado, porém, parece ser apenas conjuntural, pois, a julgar 
por nossos informantes, inexistiriam quaisquer restrições de fundo ritual ao empre
go destes novos materiais (ao menos quanto a penas não tingidas de aves exóticas), 
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desde que estes agradem esteticamente e que faltem plumas de aves nativas de 
qualidade e em quantidade adequadas. O mesmo motivo faz com que os Karajá, em 
suas visitas a outras comunidades (como, por exemplo, as do Xingu), de lá tragam 
verdadeiros maços de penas para reforçar sua plumária, o que causa especial pro
blema para o zoólogo, pois estas penas podem ou não pertencer a elementos estra
nhos à avifauna local; algo semelhante ocorre com xerimbabos (vide item 4). 

3. AS MÁSCARAS DE ARUANÃ 
Análise da Plumária 

Era nossa intenção não só distinguir as aves presentes nas máscaras de Aruanã 
mas, se possível, obter informações quanto aos aspectos culturais envolvidos no 
seu uso, o que se mostrou de difícil detecção, não apenas por exigir um conheci
mento do universo cultural Karajá muito superior ao que agora possuímos mas, 
igualmente, pelos choques culturais por que o grupo vem passando. 

Sob este último ângulo, notam-se nítidas perdas se compararmos a plumária 
das máscaras de Aruanã atuais às mais antigas, o que nem sempre é fácil, dada are
lativa raridade deste material em acervos etnológicos. É patente, por exemplo, a to
tal desaparição dos preciosos mosai·cos de penas de garças, araras etc., colados 
com cera, os quais, ainda na década de 1940, ornamentavam a superfície das másca
ras formando gregas, desenhos geométricos etc., hoje substituídos por peças de 
pano. Reduções semelhantes parecem estar em curso em relação a outros adereços 
das máscaras, como os 'pompons' e os 'brincos' (vide item 2), onde as penas ver
melhas de Ara maçao e a madrepérola do Myriidae Paxyodon syrmatophorus foram 
recentemente substituídas pelo pano e o latão. Mesmo considerando-se a plumária 
subsistente, impressiona a largueza com que as penas de arara, objeto de especial 
apreço por parte dos Karajá, eram empregadas, o que absolutamente não ocorre 
nos dias de hoje. 

Nossos resultados preliminares demonstraram um conjunto de 17 espécies orni
tológicas para um total de 14 máscaras examinadas as quais, conforme dito ·ante
riormente, pertencem a dois artesãos de duas 'casas' diferentes. Comparando-se 
ambos os grupos, observa-se que unicamente sete aves não são comuns, a saber: 
Buteogallus urubitinga, Herpetotheres cacchinans, M!lvago chimachima, Polyborus 
plancus, Amazona aestiva e Amazona amazonica, encontrados apenas nas másca
ras de Arutana, sendo Harpia harpyja (uma pena isolada), a única exclusivamente 
daquelas de Maluaré. 

Ainda que conspícuas, as diferenças encontradas devem ser vistas com reser
vas quanto à existência de uma pretensa exclusividade de certos indivíduos, ou 'ca
sas', em relação a certas espécies da avifauna regional, ainda que entre estas inclu
am-se algumas que, como o Carcará, Polyborus plancus (o 'Hüré' dos Karajá), são 
bastante presentes na mitologia do grupo. Há que considerar-se, antes de tudo, que 
todas as espécies em questão estariam igualmente ao alcance de ambos artesãos. 

Parece-nos haver uma boa possibilidade de que as diferenças observadas se ori
ginem muito mais de um posicionamento individual do que de uma razão ritual de 
qualquer natureza. Com efeito, se considerarmos que Arutana não só ocupa a posi
ção de 'xandinodô' (chefe ritual) mas é dos indivíduos mais tradicionalistas da co-
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munidade, não é surpreendente que se esmere na confecção de uma plumária tão 
significativa sob o ponto de vista ritual. A diferença é ainda mais acentuada se no
tarmos o mal estado, conforme foi dito, das máscaras de Maluaré, o que impediu
nos inclusive de examinar um dos pares. Reforça nossa.hipótese o fato de Arutana 
ter-nos informado que todas as suas pretensas 'exclusividades' poderiam, igualmen
te, ser utilizadas por Maluaré em suas máscaras. 

Uma outra relação que nos ocorreu verificar foi a da existência ou não de espé
cies exclusivas em função não do artesão, mas das máscaras em si mesmas, uma 
vez que cada par representa uma entidade (um 'bicho' no dizer Karajá) cujo signifi
cado mal podemos penetrar. 

Foi-nos impossível estabelecer a existência de qualquer exclusividade nesse 
sentido, ainda que certas espécies de aves ocorram apenas em uma ou duas másca
ras. Por outro lado, sentimo-nos inclinados a supor que, ao menos em alguns casos, 
certos tipos de adereços plumários possuam, nas máscaras de Aruanã, admirável 
constância~ senão da espécie ornitológica empregada, pelo menos do padrão cro
mático final obtido. Nesse aspecto, as penas de contorno da arara-vermelha, Ara 
macao, são praticamente as únicas que encontramos em qualquer adereço que, tal 
como os 'pingentes' e 'pendentes' etc., se articule ao corpo da máscara, o que, 
aliás, é notado igualmente no artesanato o mais diverso. Outro exemplo pode ser 
dado pelos 'brincos', sempre confeccionados com penas de araras ' tapiradas'. 

Chamaríamos a atenção, também, para a máscara ' Diareheny ljaçó', represen
tada por ambos artesãos, cor:idição muito particular de observação que reforça a 
nossa crença na constância de certos padrões cromáticos. Sob este prisma, nota
mos terem sido empregadas três espécies (Mycteria americana, Jabiru mycteria e 
Cairina moschata) em variadas combinações (vide Tabela 1) nos 'diademas'. Sem
pre, porém, o padrão alvinegro foi respeitado, sendo negra a fileira de plumas exter
nas e menores (mais aparadas) e branca a interna e maior. Indagado sobre uma pos
sível troca de padrão, Arutana foi incisivo ao afirmar que a espécie empregada era ir
relevante, desde que o padrão supracitado fosse mantido. 

Finalizando, ressaltaríamos o fato de, no par de máscaras, existirem identifica
ções de 'machos' e 'fêmeas' ao menos em certos casos (vide também Fénelon Cos
ta, 1978). Reflete-se aí talvez um aspecto do dualismo tantas vezes encontrado em 
certas tribos brasileiras. Considerando os dados obtidos, nada podemos assegurar 
quanto à questão, pois ainda que seja bastante claro o fato da plumária de um dos 
elementos do par ser mais rica (por vezes muito mais) do que a do outro, às vezes 
essa diferença é tão pequena que se torna muito pouco significativa. Em todos os 
casos, .. porém, os enfeites são estruturalmente idênticos. 

Esta desproporção atinge, entre as máscaras do artesão Arutana, sua maior sig
nificância, chegando à taxa de 11 x 4 espécies (máximo), contra 8 x 7 (mínimo). Nas 
máscaras de Maluaré, a relação tende muitíssimo mais à paridade, sendo a despro
porção máxima observada a de 9 x 7 espécies e a mí_nima de 7 x 6. 

4. A OBTENÇÃO DAS PLUMAS 
PELOS KARAJÁ DE SANTA ISABEL DO MORRO 

É admirável que a análise das 17 espécies ornitológicas encontradas nas másca-
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ras de Aruanã reflita tão limpidamente o fato dos Karajá serem, por tradição, uma 
nação pescadora, ocupando a caça uma posição secundária (Ehrenreich, 1948), o 
que parece ter-se acentuado de maneira drástica nos últimos tempos, em conse
qüência às pressões diretas e indiretas da sociedade neobrasileira envolvente. 

Distinguimos dois grupos de espécies ornitológicas que, de uma maneira notá
vel, avultam-se dentre as empregadas, não só por sua constância (algumas estão 
presentes em todas as máscaras) mas também pelo número, formando a verdadeira 
base da atual plumária das máscaras de Aruanã e, em visão preliminar, da plumária 
Karajá em um senso mais amplo. Seriam estes grupos o 'das aves aquáticas' e o dos 
'xerimbabos'. 

No primeiro deles, encontramos as espécies ornitológicas cuja biologia é estrei
tamente relacionada aos ambientes alagados, portanto sendo facilmente explotá
veis por uma nação predominantemente pescadora e ribeirinha. Alinham-se nesse 
caso o colhereiro, Ajaia ajaja, e o pato-do-mato, Cairina moschata, presentes em to
das as máscaras examinadas, além do cabeça-seca, Mycteria americana, encontra
do em 12 das 14 peças. Em plano inferior estão o jaburu, Jabiru mycteria, visto em 7 
das 14 máscaras e o socó-boi, Tigrisoma lineatum, observado em 5 das peças traba
lhadas. 

Duas situações diversas contribuem para a coleta das aves aquáticas: a primeira 
é a do encontro fortuito, sobretudo as pescarias, quando o mariscador eventual
mente faz sua presa às vezes também para se alimentar, como por exemplo no caso 
dos patos-do-mato (vide Ehrenreich, op. cit .). Se tais abates, hoje em dia, estão 
bem facilitados por armas de fogo, no passado obedeciam a métodos bem mais 
convencionais; para capturar, por exemplo, jaburus, Mycteria americana, valiam-se 
os Karajá da proverbial necessidade destes avejões, caso no solo, correrem alguns 
metros antes de decolar, acercando-se deles ocultos e, em rápida sortida, os vence
rem na carreira para trespassá-los com lanças, ou derrubá-los na areia pelas pernas. 
Tática semelhante era utilizada para apanhar emas, Rhea americana, quando vários 
caçadores se revezavam na perseguição a estas grandes aves, que correndo em cír
culos, terminavam por permitir uma aproximação suficiente para que seus pescoços 
fossem colhidos, enganchados pelos arcos. 

Algo muito diverso, porém, ocorre em relação a espécies como o colhereiro e o 
cabeça-seca, as quais nidificam em colônias que são exploradas periodicamente, 
para o que se organizam expedições planejadas com antecedência. São bastante 
complexas estas incursões, não só por envolverem um aspecto ritual bastante intrin
cado, mas também pelas difusas relações de 'propriedade' da colônia de aves (o 'ni
nhal' no dizer caboclo) e, conseqüentemente, da disponibilidade ou não de uma 
grande fonte de plumas. 

Ao que parece, a descoberta do ninhal condicionaria a sua propriedade formal, 
ou seja, o descobridor da fonte é seu proprietário natural, propriedade esta que, tal 
uma árvore frutífera ou um artesanato de qualquer espécie, pode ser ofertadó a uma 
criança que nasce ou a um indivíduo que goze de uma especial predileção. Caso es
te não possua idade suficiente para as responsabilidades inerentes a semelhante 
aquisição, um parente de relevo delas se encarrega até que o jovem atinja uma idade 
considerada razoável. A julgar pelos informes, no passado os Karajá envolviam-se 
em certas disputas pelos ninhais quando, em meio a suas pescarias, suspeitavam da 
existência do mesmo através do denunciador vaivém das aves adultas. Marcava-
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se, a seguir, a possível posição do ninhal pela trajetória do vôo observada, realizan
do-se uma corrida. Era o 'proprietário' aquele que primeiro o alcançasse. 

Ao dono do ninhal (ou seu representante) compete a decisão de quando fran
queá-lo ao uso comum, assim como a realização de, pelo menos, boa parte dos ritos 
envolvidos, os quais já vão se perdendo, podendo ser auxiliado pelos parentes mais 
chegados. 

A esta 'abertura oficial' comparecem não só os indivíduos interessados perten
centes à comunidade do dono do ninhal, mas também aqueles de aldeiamentos pró
ximos (como é, no caso, o de Fontoura) , congregando-se várias dezenas de caçado
res. Interessante é notar que nem sempre o 'dono' do ninhal pertence àquela comu
nidade que lhe é mais próxima geograficamente. Uma vez às portas do ninhal , todo 
o grupo se detém, enquanto o 'dono' e seus parentes mais chegados erigem um 
braseiro grosseiramente triangular, onde são depositadas oferendas de mel de teiú
ba (Meliponidae), moquéns de camaleão , Iguana iguana, e poraquê, Electophorus 
electricus, além de um cachimbo aceso. São invocados, então, os entes 'responsá
veis' pelos colhereiros (entre os quais está o 'avô do aruanã') para que venham pe
gar os presentes e ficarem satisfeitos . O cerimonial prossegue com a passagem do 
cachimbo fumegante por toda a roda de caçadores, cada qual bafejando e esfregan
do o cachimbo no próprio corpo, após o que o mesmo retorna a seu lugar no brasei
ro. Só então os 'bichos' saem do mato para pegar os petiscos, fazendo todo o tipo 
de 'brincadeiras', mas todos têm de se manter sérios em sinal de respeito e não rir . 
Segue-se uma luta simples, a qual consistiu em três Karajá de Fontoura destacarem
se da massa de caçadores e, mais ou menos em fileira, ao som de cânticos, realiza
rem movimentos rápidos, oscilando o corpo da direita para a esquerda como se pre
tendessem, com a mão, tocar o pé do lado respectivo, enquanto giram à frente da 
silenciosa massa de expectadores. 

Ao que parece, esta dança funciona como um desafio intracomunitário, tendo 
sido replicada pelos de Santa Isabel com escárnios e gargalhadas. Logo, três indiví
duos desta comunidade saíram em campo aberto e, após repetirem os mesmos mo
vimentos de dança, atracaram:se com seus adversários de Fontoura em combate 
singular. Este, em si, nada difere do observado na ' festa da casa-grande' (hetoho
kan), quando ambos oponentes cingem-se pelo tórax, passando os braços respecti
vamente por cima do ombro e por baixo da axila do lado oposto do corpo de seu 
contrário, trançando as mãos às suas costas. O vencedor é aquele que derruba o ou
tro no solo, desequilibrando-o com sacões violentos ou pernadas. 

A comida e as danças descritas são oferecidas aos entes 'donos' dos colhereiros 
para que estes 'fechem os olhos' e 'soltem' as aves que, desta forma, surgirão em 
abundância e de 'o:hos fechados' , cegas aos caçadores. Caso estes 'bichos' (no di
zer Karajâ) não gostem dos petiscos ou o ritual tenha sido feito desleixadamente, os 
colhereiros são poucos e ariscos, por estarem com os 'olhos abertos'. Tal passou-se 
exatamente na razia que presenciamos quando, ao invés das caças apropriadas, fo
ram oferecidos pedaços de pau, apanhados na hora, com nítido fim de burla , o que 
foi objeto de velada mas forte reprovação por parte dos mais tradicionais, que la
mentaram a preguiça e o descaso dos responsáveis que, para prejuízo geral, condi
cionaram com seus atos uma caçada fraca. Também as danças e a luta não se reve
laram animadas e o próprio ritual do cachimbo não foi executado. 
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Um último rito tem lugar antes da caçada, sendo seu protagonista um indivíduo 
(que pode ou não ser o próprio 'dono' do ninhal) tido unanimemente como bom ca
çador. Sua tarefa é penetrar sozinho no alagado e, de um primeiro golpe, abater um 
colhereiro, pressagiando uma caçada favorável. Caso vitorioso, este caçador retor
na com a ave nas mãos entregando-a a um parente de relevância, o qual convida a 
todos tocarem, com suas armas, a carcaça, o que trará certeiros resultados. Só de
pois se processa a entrada no ninhal, espalhando-se livremente os indivíduos, isola
dos ou aos pares, para tentar a sorte. Espingardas 22, velhas chumbeiras, flechas, 
pedras, tudo é usado na caçada que se inicia. 

Atolando na lama negra e rompendo o emaranhado dos galhos, a meia-lua dos 
caçadores Karajá desdobra-se, fechando o ninhal em um círculo de matança inces
sante, dentro do qual as presas turbilhonam alucinadas. Misturam-se os reclamas 
dos pintainhos e o crocitar de seus pais à surda fuzilaria das 22, gritos e chapinhar 
das pedras e corpos que caem n'água. Fugindo à nossa frente, as aves elevam-se, 
pairando sobre o ninhal, para retornarem a seguir, descrevendo amplos círculos, 
suicidamente buscando uma brecha que lhes permita atingir os ninhos abandona
dos. São abatidas às dezenas, mal pousem ou voem. em rasante, pelos Karajá em
boscados na vegetação .. sendo em especial cobiçados os adultos de Ajaia no auge 
da plumagem nupcial, ao passo que os filhotes do ano e os jovens do ano anterior 
têm cotacão muitíssimo inferior. 

' 
A matança prossegue, frenética, por todo o dia sem descanso e tão grande é o 

pandemônio dentro do charco e tão encarniçados estão os caçadores para vitima
rem o maior número de presas possível que, não raro, ferem-se mutuamente, não 
sendo isto nada difícil em um charco de diâmetro limitado; os Karajá procuram evi
tar esses acidentes gritando sem cessar, marcando desta maneira sua posição para 
os companheiros. 

É bastante problemático calcularmos o total das aves mortas durante tais razias, 
uma vez que o tratamento dado à peça abatida varia segundo o valor intrínseco. Os 
jovens colhereiros, por exemplo, têm suas asas imediatamente decepadas, sendo 
abandonados no interior do próprio ninhal, ao passo que os adultos são minuciosa
mente escorchados, o que se dá muitas das vezes no acampamento adjacente à 
área da caçada. Pessoalmente, avaliamos o botim de cerca de trinta caçadores Ka
rajá em torno de duzentos colhereiros e quarenta cabeças-secas, tendo sido o resul
tado considerado 'muito fraco' por todos. Destacamos termos contado unicamente 
carcaças, sendo impossível calcularmos o número de aves malferidas que foram 
morrer longe ou as baixas ocasionadas nos ninhos quer pelos Karajá (que apanham 
os filhotes como xerimbabos), quer pelos predadores (carcarás, Po/yborus plancus, 
e urubus, Coragyps atratus) que patrulham sem descanso a colônia, destroçando de 
imediato qualquer ninho abandonado. De resto, os caçadores não fazem a menor 
idéia do montante de aves coletadas, pois a partir desta 'caçada inaugural' as enti
dades estão satisfeitas e o acesso à colônia é livre a todos, perdendo o 'dono' do ni
nhal todo seu papel centralizador. Me~mo hoje, quando a sociedade envolvente im
prime sua marca nos Karajá, não parece haver tributação de nenhuma espécie im
posta pelo responsável o qual, apenas, recebe dos companheiros algumas peças ca
so a cacada não lhe tenha sido favorável. • 

O segundo grupo básico de espécies empregadas na plumária - os xerimbabos 
- compõe-se quase exclusivamente de Psittacidae: a arara-vermelha, Ara macao e 
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a arara-canindé, Ara ararauna, presentes respectivamente em 13 a 12 das 14 másca
ras examinadas e, em segundo plano, os papagaios Amazona aestiva e Amazona 
amazonica, que ocorrem apenas em 2 e 3 das 14 peças estudadas. 

Interessante é notar que, como xerimbabos, os Karajá mantêm um certo nú
mero de animais que, à exceção das araras e papagaios, não parecem contribuir de 
maneira ponderável para o artesanato, mesmo que se trate de espécies normalmen
te aproveitadas como, por exemplo, o colhereiro e o socó-boi. Contudo, parece ter 
havido um arrefecimento no hábito de manter animais em cativeiro dentre os Karajá, 
a julgar pelo que diz Ehrenreich (op . cit.) quando caracteriza as aldeias como "uma 
espécie de jardim zoológico" , acentuando a presença de aves das quais as " maiores 
e de plumagem mais vistosa .. . sacrificam suas penas para o ornato de plumas ... ", 
nela incluindo-se garças, Casmerodius a/bus, os já citados colhereiro e cabeça-seca 
e, sobretudo, araras azuis, Anodorynchus hyacinthinus, e vermelhas, Ara macao, 
sendo as primeiras "características da avifauna do Araguaia, ... encontradas em to
das as aldeias". A lista estende-se a " espécies menores de papagaios verdes, várias 
espécies de patos, columbos, tamatiás, emas, mutuns etc." 

Nos dias de hoje, é bem menor a variedade de aves observadas como xerimba
bos, a maioria dos quais é aprisionada quando filhote e solta quando completa seu 
desenvolvimento. Anotamos a presença deemas, Rhea americana, socós, Tigriso
ma lineatum, colhereiros, Ajaia ajaja, pavõezinhos do Pará, Eurypyga helias, gaivo
tas, Phaetusa simplex, corta-água , Rynchops nigra, e principalmente os Psittacidae: 
a arara-vermelha, Ara macao, a arara-canindé, Ara ararauna, jandaias, Aratinga au
rea, periquitos, Brotogeris versicolorus, e papagaios, Amazona aestiva. Entretanto, 
muitos são recolhidos para o comércio com a sociedade envolvente. Reduções se
melhantes foram observadas em outros grupos como mamíferos silvestres, pouco 
observando-se além de cães e poucos gatos, ainda que Ehrenreich (op. cit.) fale de 
macacos, capivaras, cutias, antas etc . Na realidade, os xerimbabos mais comuns 
eram, ao nosso ver, jovens tracajás, Podocnemis unifillis, e pequenos jacarés. 

O empobrecimento geral da plumária Karajá, associada à dificuldade de se obte
rem boas plumas, faz com que, hoje em dia, uma arara seja o mais régio dos presen
tes, pois além de suprir o indivíduo de penas, permitirá seu ingresso no ativo 'comér
cio' de plumas da comunidade o que, aliado à atual escassez de araras, condiciona o 
intenso intercâmbio com tribos vizinhas como os Tapirapé, ou mesmo distantes, co
mo os Kaiapó do sul do Pará . Todas as plumas do peito e abdômen de uma Ara ma
cao valiam, em 1980, cerca de Cr$ 100,00, enquanto que menos de meia dúzia das 
grandes caudais, particularmente afamadas, estavam cotadas a CrS 500,00 para o 
horror dos Karajá de nossa maior intimidade, que queixavam-se destes preços extor
sivos que dificultavam a confecção de 'enfeites bonitos'. As plumas podem ser arti 
go de escambo e tão grande é o apreço que gozam que, no passado, um 'branco' 
podia saldar uma dívida com um Karajá pagando-lhe com araras abatidas, o que era 
feito com freqüência. 

Ainda mais valiosos nas trocas, porém, são os grandes incisivos de filhotes de 
capivaras, Hydrochoareus hydrochoaerus, especialmente se oriundos dos fetos ain
da no útero materno. Bem cotadas, também, são as penugens do biguá, Pha/acro
corax olivaceus, ornamentação indispensável para os recém-nascidos e, tal como 
os dentes de capivara, objeto de um escambo ritual dos mais interessantes, onde a 
pessoa que os oferta como presente aos pais da criança tem o direito de pedir qual-
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quer pertence em troca, por mais precioso que este seja. Dependendo da amizade e 
dos intrincados laços de parentesco, um indivíduo pode emprestar a um outro, me
nos privilegiado na ocasião, alguns adereços. 

Cabe ressaltar serem as penas, o mais que possível , reutilizadas, mesmo aque
las das máscaras de Aruanã (vide também Ehrenreich, op. cit.), sendo guardadas 
cuidadosamente em latas, malas ou sacos plásticos. Antes, porém, usava-se para 
este mister estojos de palha de macaúba (Acrocomia sp.), os 'ura-bahô', hoje em 
dia artesanato que apenas uns poucos, de mais idade, sabem confeccionar, sendo 
bastante difícil de obter. · 

Resta comentar a presença significativa do gavião casaca-de-couro, Heterospi
zias meridiana/is, e do carcará, Polyborus plancus, em relação às máscaras de Arua
nã do artesão Arutana, ambos presentes, respectivamente, em 7 das 8 e 4 das 8 pe
ças que lhe competiam, sendo as únicas espécies que, além das já citadas, estão re
presentadas em pelo menos 50o/o das máscaras examinadas. O mesmo se observa 
em relação à seriema, Cariama cristata, para as máscaras do artesão Maluaré, onde 
ocorre em 3 das 6 peças. Todas as aves das mais comuns e encontradiças nas cerca
nias imediatas da aldeia, podendo o abate ser efetuado, por exemplo, em uma das 
várias visitas aos roçados não muito distantes. 

5. A 'TAPIRAGEM' , PINTURA E ORNAMENTAÇÃO 
DOS XERIMBABOS DOS KARAJÁ 

Convencionou-se chamar de 'tapiragem' os processos destinados a propiciar o 
aparecimento da coloração amarela em certas aves, de plumagem originalmente de 
outra cor, mediante a administração de certos alimentos e/ ou ungüentos. Ao que 
sabemos, estariam envolvidas essencialmente espécies de Psittacidae, mais espe
cificamente papagaios e araras. 

Não cabem maiores considerações sobre o fenômeno, valendo assinalar apenas 
a incerta efetibilidade de tais métodos, afirmada por uns e negada por outros. Pes
soalmente, tendemos a adotar a posição do Dr. H. Sick, o primeiro ornitólogo a es
tudar em profundidade a questão, de que não é impossível .que tais processos exis
tam, ainda que todas as tentativas até hoje feitas para reproduzi-lo, sob condições 
cientificamente controladas, tenham redundado em fracasso (Villela, 1976). À parte 
de se encontrarem naturalmente mutantes amarelos (os 'lutinos' ou, mais acertada
mente, os xantocrômicos) , dentre os Psittacidae, há que considerar-se também que 
talvez existam não apenas um, mas vários métodos de ' tapiragem'. Seja como for, 
registramos penas tapiradas tanto de Ara macao quanto de Ara ararauna nas más
caras de Aruanã. 

Ehrenreich (op. cit.) registrou que "também os Karajá sabem mudar artificial
mente a cor das aves, tendo especial habilidade em dar à plumagem uma coloração 
amarela" sem que, todavia , lograsse obter " informações precisas sobre o método 
empregado". Contudo, não parece fácil se afirmar que o bom número de penas ta
piradas vistas hoje em dia provenha do 'método Karajá', pois também os Tapirapé 
(os principais fornecedores de araras para os Karajá) igualmente a praticam, ainda 
que tal não tenha sido registrado por Baldus ( 1970). 
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O método de 'tapiragem' Tapirapé, segundo o que nos foi narrado pelos pró
prios, assemelha-se aos casos já clássicos ( Métraux, 1928, 1928 bis.) onde o supos
to agente indutor do processo é de origem animal: no caso a gordura da tartaruga, 
Podocnemis expansa, acrescida ou não dos ovos deste mesmo quelônio e da carne 
gordurosa do pirarucu, Arapaima gigas, ministrado na dieta do xerimbabo. Já o mé
todo Karajá parece diferir de tudo que, até agora, conhecemos sobre a 'tapiragem', 
na medida em que não são utilizados agentes senão de origem vegetal, mais concre
tamente o produto de uma raspagem de urucum (Bixa orellana) com raízes digitifor
mes do 'andirá' (o qual parece ser uma forma de açafrão) em partes iguais. À pasta 
resultante acrescenta-se água fria, sendo a lavagem misturada à comida da ave e 
fornecida cerca de três vezes ao dia. 

Observamos, igualmente, a utilização das raízes raspadas do 'andirá' diluídas 
em água fria, como remédio para araras após o processo de arranque de plumas. A 
ave em questão (uma Ara macao) foi sujeitada por três mulheres, enquanto uma 
quarta arrancava-lhe as plumas do dorso e peito, cortando-lhe as da cauda e asa. 
Após o manuseio e antes de liberar a ave, a quarta mulher tomou de uma cuia com a 
lavagem e, levando-a à boca, aspergiu por duas vezes o corpo depenado da arara a 
qual, finalmente liberta, safou-se, mal podendo andar e parar de tremer em virtude 
do choque, restabelecendo-se porém poucos dias depois. 

A princípio este ato não teria relação alguma com a 'tapiragem' , destinando-se, 
segundo nossos informantes, a proporcionar algum conforto ao xerimbabo após um 
manuseio dos não mais delicados. Cabe notar, porém, utilizarem-s_e os Karajá das 
raízes do 'andirá' também para colorirem seu artesanato e até para a pintura corpo
ral, tingindo-se a pele, quando esfregada com um pedaço de raiz fresca, de um ama
relo claro bem conspícuo que, por experiência própria, custa a sair . Acrescentamos 
ainda que parece inexistirem quaisquer aspectos rituais ligados à 'tapiragem', po
dendo a mesma, possivelmente, ser praticada sem maiores cuidados pelo proprietá
rio da ave. Ao fenômeno, os Karajá referem-se sob o nome 'tanré' , o qual aplica-se 
igualmente à cor amarela. 

Tradicionalmente os Karajá pintavam seus xerimbabos, o que é assinalado por 
Ehrenreich (op . cit.) que cita mesmo "serem muitas dessas aves ... embelezadas ar
tificialmente. As de plumagem branca ostentam pintura vermelha, outras pequenas 
borlas de penas atadas na asa" . Semelhantes hábitos subsistiram, de certa forma, 
atualmente, e os Karajá não hesitam em adornar seus animais de estimação com 
borlas de pano ou cordões coloridos, não só para 'enfeitar' , mas também para iden
tificar o animal como propriedade deste ou daquele indivíduo. Mais raramente pin
tam xerimbabos unicamente para seu recreio, usando inclusive tinturas industriais 
ou mesmo remédios como a violeta genciana. Este hábito nada tem em comum 
com a pintura intencional de penas destinadas a compor o artesanato destinado à 
venda, conforme mencionamos anteriormente. 

6. CONCLUSÃO 

Encurralado pela sociedade neobrasileira envolvente que, pouco a pouco, avan
ça sobre suas terras, o Karajá vê-se cada dia mais cooptado como mão-de-obra mar
ginal e coletara, acentuando a sua já natural tendência fluviátil. Orbitando à volta de 
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um mundo que, sem absorvê-la , esfacelou seu universo cultural , a sociedade Karajá 
encontra-se em um agudo processo de perda de identidade, imergindo no alcoolis
mo, na apatia e na violência. 

Dentro de tais parâmetros, não é de surpreender que a cultura material tenha si
do bastante afetada, sendo tanto mais admirável não o que se perdeu, mas antes o 
que ainda teima em subsistir . No caso específico, não parecem restar muitas dúvi
das de que a plumária Karajá tende perigosamente ao desbarato, mesmo que consi
deremos a grande diferença observável entre aquela que ainda possui algum valor ri
tual e a destinada à venda . A abundância de penas de aves domésticas e o acaba
mento observado nas peças desta última categoria parecem prenunciar o triste 
quadro hoje encontrado entre os Pataxós do sul da Bahia. 

A separação, de resto cômoda, entre um artesanato 'comercial' e outro de uso 
ritual não é, em absoluto, tranqüilizadora sob qualquer ponto de vista, pois ambas 
não apenas constituem duas unidades, ao nosso ver, facilmente miscíveis, como so
frem o desgaste inevitável do quadro social Karajá contemporâneo. Nesse sentido, é 
patente o exemplo da pauperização de peças do maior significado ritual (como as 
máscaras de Aruanã ), sendo de esperar-se perdas algo mais rápidas em um futuro 
próximo, dado o posicionamento das novas gerações, que contestam inclusive a 
continuidade de tais cerimoniais. O progressivo incremento da frente colonizadora 
regional, a ininterrupta desagregação cultural e adequação progressiva das ativida
des comunitárias a um mercado (e a atual política oficial da Funai realiza forte in
fluência nesse respeito) reduzem a cada momento a possibilidade de uma reversão 
das tendências atuais, acentuando cada vez mais o paradoxo de, formalmente, exi
gir-se do Karajá o auto-reconhecimento de sua identidade e, na prática, impossibili
tá-lo de exercê-la . 

Há que se considerar, por f im, que certos recursos faunísticos e florísticos ten
derão a diminuir de maneira vertical , premidos por uma explotação seletiva (na práti
ca profissional) na qual a sociedade neobrasileira lança mão da situação legal própria 
do indígena para burlar a fiscalização e, com isso, auferir grandes lucros. Efeitos 
dessa natureza já são observáveis nas espécies zoológicas mais sensíveis, pois onde 
estão, hoje, as araras , onças e ariranhas, outrora tão abundantes no Araguaia? Estu
dadas comparativamente, as máscaras de Aruanã acabaram por revelar serem tris
tes testemunhas não 'apenas' de uma cultura , mas de todo um universo que, quase 
intocado há cinqüenta anos, parece hoje caminhar inexoravelmente para a morte. 
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MÁSCARAS DE ARUT ANA 

TURRÉ IJAÇÓ ITABORÂ IJAÇÔ 

ESPtCIES 
A e A e 

Leque Leque 
Pingentes Diadema Pingentes Diadema Penacho Diadema Occipital Olhos Penacho Diadema Occipital Olhos 

Ordem Ciconiiformes 
Família Ardeidae 

1. Tigrisoma lineatum - Socó boi X X X 

Família Ciconiidae 
2. Mycteria americana - Cabeça Seca X X X X X X 
3 . Jabiru mycteria - Jaburu X 

Família Threskiornithidae 
4. Ajaia ªÍ!IÍª - Colhereiro X X X X X X X X X X 

Ordem Anseriformes 
Família Anatidae 

5. Cairina moschata - Pato do mato X X X X X X X 

Ordem Falconiformes 
Família Accipitridae 

6. Buteogallus urubitinga X X 
7. Heterospizias meridiana/is - Casaca de couro X X X X 
8. Harpia harpyja - Gavião real 

1 

Família Falconidae 
9. Herpetotheres cacchinans - Acauã X 

10. M1lvago chimachima - Pinhé X 
11. Polyborus plancus - Carcará X X X 

Ordem Gruíformes 
Família Cariamidae 

12. Cariama cristata ·_ Seriem a X X 

Ordem Strigiformes 

' Família Strigidae 
13. Rhynoptynx clamator - Corujão X 

Ordem Psittaciformes 
Família Psittacidae 

14. Ara ararauma - Arara canindé X X X X X 
15, Ara macao - Arara vermelha X X X X X X X X 
16. Amazona aesti va - Papagaio verdadeiro X 
17. Amazona amazomca - Papagaio X X 



MÁSCARAS DE ARUTANA 

TAU ·HY IJAÇÔ DIAREHENY IJAÇO 

ESPECIES 
A 8 A 8 

Crina Crina Leque Leque 
Penacho 01adema Occipital Penacho Oiadema Occipnal Penacho 01adema Occ1p1tal Penacho 01adema Occ1p1tal 

Ordem Cicon11formes 
Família Ardeidae 1 

1 . Tignsoma lineatum - Socó boi 

Famiha Ciconiidae 
2. Myctena americana - Cabeça Seca X X X X X X X X 
3. Jablfu myctena Jaburu X X X X X X X 

Famiha Thresk1ornith1dae 
4. A1a1a a1~1a - Colhereiro X X X X X X X X X 

Ordem Anseriformes 
Família Anat1dae 

5. Cairma moschara - Pato do mato X X X X X X X X 

Ordem Falconiformes 
Família Accipítridae 

6. Bureogallus urublflnga X 
7. Hererospizias mend1onalís - Casaca de couro X X X 
8. Harpia harpy1a - Gavião real 

.. 
Família Falcon1dae 

9. Herperorheres cacchmans - Acauã X 
10. Mi/vago chimach1ma - Pinhé 
11. Polyborus plancus - Carcai:á X X 

Ordem Gruiformes 
Família Cariam1dae 

12. Cariama crisrata - Seriema X 

Ordem Strigiformes 
Família Strigidae 

13. Rhynoptynx clamator - Corujão 

Ordem Psittaciformes 
Família Psittac1dae 

14. Ara ararauma - Arara canindé X X X X 
15. Ara macao - Arara vermelha X X X 
16. Amazona aestiva - Papagaio verdadeiro X 
17. Amazona amazomca - Papagaio X 



MASCAR AS DE MALUARE 

DIAREHENY IJACÔ HARIRI IJACÔ IRAROREA IJAÇO 

ESPÊCIES A B , . ) A B 

leque leque l eque leque 
Penacho Diadema Occipital Penacho Diadema Occipital Pendentes Occipital Pendentes Occipital 

Ordem Ciconii fo rmes 
Família Ardeidae 

1 . Tigrisoma fineatum - Socó boi X 

Familia Ciconiidae 
2. M ycteria americana - Cabeça Seca X X X X 
3. JabJru myctefla - J11buru X X X X X X 

Fam ilia Threskiornithidae 
4 . Ajaia ajaja - Colhereiro X X X X X X X X 

Ordem Anseriformes . ,. 
Familia Anatidae 

5. Cairina moschata • Pato do mato X X X X X X 

Ordem Falconiformes 
Família Accipitridae 

6. Bureogalfus urubitinga 
7. Heterosp1zias meridiana/is ·· Casaca de couro X X 
8. Harpia harpYJa Gavião real X 

Família Falconidae 
9. Herpetotheres cacchinans Acauã 

10. Mifvago chimachina - Pinhê 
11 . Pofyborus pfancus - Carcarâ 

' 

Ordem Gruifo rmes 
Família Cariamidae 

12. Cariama crisrara - Senema X X 

Ordem Stn91formes ' -• 
Fam ília Stn91dae .. 

13. Rhynoptynx clamator - Corujão , 
·. 

X 

Ordem Psittaciformes 
Família Psittacidae 

14. Ara ararauma - Arara can1ncle X X 
15. Ara macao - Arara vermelha 
16. Amazona aestiva - Papagaio verdadeiro 

-. 
X X X 

17. Amazona amazonica - Papagaio 

r•J Esta ""seara, completamente destruída, não pôde ser examinada. 



.. 
MASCARAS DE MALUARE 

UWORUNI IJAÇO ' 

ESPECIES A 8 

Crina Crina 
Tríade Diadema Occ1p11a1 Brincos Tríade Oiadema Occip11a1 Brincos 

Ordem Ciconiiformes 
Familia Ardeidae 

1. Tigrisoma lineatum - Socó boi X X 

Família Ciconíídae 
2. Mycteria americana - Cabeca Seca X 
3. Jdb1ru mycte"a - Jiiburu 

Família Thresk\orni thidae 
4. Ajaia ajaja - Colhereíro X X X X 

Ordem Anseriformes 
Família Anatidae 

5. Cairina moschata - Pato do mato X X X X 

Ordem Falconiformes 
Família Accipitridae 

6. Buteogallus urubitinga 
7. Heterospizias meridiana/is Casaca de couro 
8. Harp1a harpyfa - Gavião rea l 

Família Falconidae 
9. Herpetotheres cacchinans Acauã 

10. Mi/vago chimachina -· Pínhé 
11. Polyborus pli!ncus - Carcarà 

Ordem Gruiformes 
Família Cariamidae 

12 Cariama cristata - Seriema X 

Ordem Strig1formes .. • Família Strigidae 
13. Rhynoptynx clamator - Corujão 

Ordem Psittaciformes 
Familia Psittacidae 

14. Ara ararauma - Arara can111df! X X 
15. Ara macao - Arara vermelha 
16. Amazona aestiva - Papagaio verdadeiro 
17. Amazona amazonica - Papagaio 

X X X X X 

r•J Esta máscara, completamente destruída, não pôde ser examinada. 
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A Study of the Karajá Ethnozoology: 
the Aruanã Masks 

1. INTRODUCTION 

ln 1980 and 1981 1 had the opportunity to work in a multidiscíplinary project 
of the Ethnology and Ornithology departments of the Museu Nacional - UFRJ 
(Federal University of Rio de Janeiro) - carrying out a survey at the Karajá 
community of Hawaló (Santa Isabel do Morro), Bananal lsland, Goiás. Besides 
studying the avifauna of the region, my objective was to understand some 
interactions of the Karajá with the local fauna since this group, although contacted 
many decades ago, is strangely enough, rather unknown and it is being subjected 
to intense disintegrating pressures. 

1 found it pertinent to start this contribution to the Karajá ethnozoology with 
considerations on certain aspects of their featherwork not only from the surely 
descriptive point of view, but also taking into consideration the process of 
collection of ornithological species, as well as the keeping and handling of pet 
birds as a source of feathers. From the wide gamut of options 1 chose to study 
the featherwork of the masks used in the Aruanã cerimonies, which still have a 
great ritual significance. ln fact one cannot ignore the centralistic role of the 
Aruanã dance, for it is in the house where the masks are kept (house of Aruanã, 
house of men or house of masks) that the young Karajá is initiated into the 
secrets which enable him to enter the categ0ry of adult men. The house was 
also the place where the now extinct 'council of elders' used to meet and today, 
many political speeches and various cerimonies take place around it. 

Although it seems to be a unanimous opinion that the rituais of Aruanã are a 
means to 'appease' the spiritual entities and thus exorcise bad luck from the 
village, a common situation in the Karajá mythology, it is difficult to determine 
with certainty the representation and nomenclature of the Aruanã masks. . 
Ehrenreich ( 1948) and Krause ( 1911) agree that "all the dance masks represent 
animais" but 1 think differently (see also Fénelon Costa, 1978), since the 'bicho' 
(the beast) in the Karajá definition of the creatures represented by the masks, 
seems to be something of a different nature (neither man nor animal) which can 
be compareci to but not equated with some species of the regional fauna, even 
when they have the sarne name. 

Thus one must consider the definite presence of a symbolical intermediary 
space which intermittently takes on 'human' and 'natural' traits without 
superimposing itself, creating a universe of incredible complexity. Therefore we 
must assume that a cohort of creatures, some of which are unknown to us, 
coexist and intermingle in the daily life of the Karajá, and which make a 
nightmare out any attempt at systematization. 

ln this context one must distinguish the animal sensu stricto, or the animal 
that is normally hunted, captured, and eaten, from the 'bicho' of the Aruanã 
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masks, a beast that is familar with fire, makes use of arms and, according to the 
Karajá, "gets married to people". Another class of creatures (represented by other 
masks not discussed here) is not associated with the fauna and in my opinion 
has a much more human morpho. This is the case of the 'Big Grandfather' 
( Labükehekan) and 'Aruanã's Grandfather'. 

During the ritual, the masks are the creatures they represent and it 
constitutes a serious infringement of Karajá ritual to overtly declare the identity 
of the individuais who are wearing them (even though everybody knows who 
they are and comments about it on the sly), that is, to recognize their human 
nature for this will bring disgrace to the tribe. For that reason the dancers get 
dressed in the house of Aruanã, where they are not seen by the women, and 
when one of masks gets out of place during the dance, blocking the dancer as 
view of threatening to fall off, the dance stops immediately and the 'bicho' is 
taken to the house of Aruanã, where the mask is set straight. 

They also believe in ' fabulous animais', which 1 never saw represented in any 
mask. For instance, the huge earthworm, the 'minhocoçu', that lives in the lakes 
and the small 'carnivorous capybara' that inhabits the whirlpool at the northern 
mouth of Rio das Mortes and attacks the canoes. The Karajás are very afraid of 
them and all their fishing expeditions to this affluent of the Araguaia take a detour 
by the channel to the South. The sou Is of the dead (the konü = ghosts) powerful 
and malignant, assume many forms depending on what they want to do, which 
seems to imply that some of the categories are not isolated, since their 
components have the power of metamorphosis. All this results in a very dense 
cosmology, the complexity of which 1 am just beginning to urfravel . 

1 cannot determine with accuracy the nomenclature of the masks of Aruanã, 
but only the meaning of a part of the material studied: 'Turré ljaçó' and 'Tau-hy 
ljaçó', both represent a ' little fish ', and ' Diareheny ljaçó', a caterpillar; t he other 
masks studied were called: ' ltaborá ljaçó', 'Hariri ljaçó', ' lraroréa ljaçó' and 
'Uworuni ljaçó' . Some masks have two (and maybe more) names and at first 1 
thought this could mean a duality, since each mask has its pair and the pairs 
always dance together. However, now 1 believe that the second na me indicates 
another and equally significant diagnostic characteristic which is more evident 
sometimes during the dance. For instance, this is the case with the 'Uworuni ljaçó' 
mask, also called 'Weru ljaçó', for the dancers hold a maracá (weru) with which 
they mark the rhythm and which is a significant element of identification; it seems 
that the sarne meaning applies to the 'lraroréa ljaçó' , the second name of which is 
' Debo ljé!çó'. At any rate, however, the term ' ljaçó', seems to be present in all the 
denominations, possibly denoting a class of beings related to the underwater 
world (see Fénelon Costa , op. cit .). 

Although 1 examined the scarce and ancient material of Aruanã masks at the 
National Museum, for purp.oses of comparative study, my observations are 
primarily based on field work in Santa Isabel do Morro in 1979 and 1981. 1 
studied eight pairs of masks equally divided into two four-mask groups, each one 
belonging to a different person, the so called 'owners of the Aruanã'. This 
arrangement - two 'owners', each responsible for four pairs, each pair 
representing a certain beast - seems to be the rule. When the cycle of an Aruanã 
ritual ends (it lasts about one year), two new 'owners' are chosen and new pairs 
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of masks are made. The old ones are buried, burned or thrown in the river, after 
yielding some feathers to be used again. 

lt seems that the making of the masks is a task assigned to the 'owner' 
along with his other strenuous duties, for during the festivities he supplies most of 
the food and is severely criticized when not efficient in these tasks. lf he does 
well, however, he obtains great prestige, and at the time of my study the 
arrangement of the group was unique, since there were two 'owners' of equal 
status: Aruatana (sixty years old, traditional chief of the community) and Maluaré 
( fifty years old, a Christian leader and famous 'pajé' or medicine man). They have 
been political antagonists for years, besides opposing each other in many other 
matters. Arutana is one of the most traditional men in the community and is 
responsible for the 'small house' at the time of the 'hetorokan' festivities, while 
Maluaré is the head of the 'great house' in this sarne ritual. He is much less 
conservative than Arutana, which can be seen in the poor state of his pairs of 
masks, one of them useless. 

The artisan's careful work in the making of the masks implies a collective 
effort which involves not only the family nucleus as a whole but also his friends. 
ln this sense, Arutana's example is particularly interesting considering that his 
activities as traditional chief ('xandinodo') of the community takes a lot of his 
time in addition to the daily subsistence chores. Relatives and friends thus pitch 
in as assistant collectors by hunting for 'colhereiros' or gathering fibers in the 
woods and even bringing him some material which, like the mother of pearl 
'buru', the great shells of the Araguaia are occasionally found during their . . 
1ncurs1ons. 

The effort spent in making the mask is only part of the considerable work 
demanded of him during the whole time of festivities. As a piece ot craftsmanship 
which plays a significant and complex ritual role, the Aruana mask has to be 
continually repaired. The plant fibers wear out, the feathers get soiled and 
frayed, in short there are a number of small details which demand the 'owner's' 
attention as well as that of the dancers to a certain extent. When the responsible 
person is someone as meticulous and traditionalist as Arutana, the care of the 
masks borders on perfectionism, and they are continually taken to the 'house of 
Aruanã', for endless repairs. 

Ther~ is a marked difference between the Karajá of Hawaló's older 
generation, with their traditionalism, and the younger generation, who are 
uncommitted to various cultural aspects. The younger people even deny the 
continuity of the most typical rituais. This is particularly true for the men, who 
for many reasons (one of which is their knowledge of Portuguese) run up against 
disintegrating pressure from the surrounding society. 

This break in cultural continuity creates serious problems for the 
contemporary Karajá society, only one of which is their loss of identity. ln th~ 
context of craftsmanship and the artisan the effects are felt not only in the poor 
quality of their handicrafts, which is evident, but particularly in the poor variety, 
which seems to indicate that the new generation is not familiar with and is not 
interested in learning the making of many handcrafted artifacts, some of which 
(as 1 learned from experience) are very hard to find, since only a few of the older 
and more traditionalist individuais know how to make them. 
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Thus it is hard to fully measure the importance of artisans like Arutana, since 
only he and a few others are the true keepers of the Karajá culture in its various 
aspects. This situation is so fra11 and the formative channels of the new 
generation are blocked in such a way that the traditionalists turn to the interested 
researcher not only to educate him in the tribal memory but because they sense 
the threat of cultural destruction. They ask him to help with motivating elements 
like pictures and drawings of the ancient handicrafts of the group which are not 
made anymore, desperately trying to widen the circle of people capable of 
retainin'g at least a small portion of their complex universe and thus helping to 
keep the cultural memory of the group alive. 

Even though the 'owner' is often his own artisan, this does not mean that he 
has to take part in the Aruanã dance. lt is done by the best dancers of the group 
who know the steps and the songs, for each 'bicho' has its own songs and 
routine. The choreography is sometimes rather complex, since the indissoluble 
unity of the ritual is a pair of masks rather than a single one, which implies that 
the dance be executed by two individuais in perfect harmony of movements. 
Nevertheless there are various individuais who are able to dance many 'bichos' 
and some pairs of dancers are respected for their ability, which results from 
many years of training. The 'right' to make certain Aruanã masks can be 
negotiated between two communities. The buyers negotiate the permission to 
make a certa~n mask not known to his group, sometimes to give it as a present 
to a newborn child. , 

2. ARUANÃ MASKS 
Descriptive Aspects 

I 

Structurally the contemporary Aruanã masks don't differ from the old ones, 
according to the bibliography consulted (Ehrenreich, 1948, and Krause, 1911) as 
well as to what was observed in the ethnological material in the National 
Museum. 

To start with, 1 distinguish two or more items in the Aruanã dance costume: 
( 1) a short skirt made of plant fibers which goes twice around the waist and 
reaches the knees; (2) a wide 'collar' also made of plant fibers worn around the 
neck and which serves to protect some, though not all, mask-wearess' chests; 
(3) the mask itself, the only interesting part, from the point of view of 
f eatherwork. 

Even though comparatively they are simple, the skirts and the collars are not 
homogenous in make and appearance. The skirts may be composed of two 
completely different materiais, the 'eyes' of 'buriti' (Mauritia sp.) and of a whitish 
fiber which (depending on the mask) can be dyed a dull black, which is made by 
soaking the fiber for a few weeks with a reddish river bank mud. 

The mask itself is composed of a more or less cylindrical framework of 
bamboo attached to a small plaited spherical dome made of buriti palm, which 
the dancers balance on their heads. A curtain of buriti palm circles the base of 
the cylindrical trame, often hiding the dome, and hangs down to the middle 
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dancers' chests. The dancers look out through a circular orifice in the plaited 
dome which is hidden by the curtain; the field of vision is always free. 

The cylindrical bamboo frame described above was present in all the masks 
studied and is ornamented with feathers only on its outer surfaces. Apparently 
there is a bilateral and front-to-back symetry in all the masks which differentiate, 
by analogy, a ' face ' from a 'nape' etc . However there is a difference in the final 
touches on the upper part of the bamboo cylinder . There are three main types: 
'bicorn' , 'unicorn', 'without projections' according to the number and the 
presence of projecting features which look like horns on the top of the 'head' . 
The type 'w ithout projections' has only a central axis to which the ornaments are 
attached. 

ln the past, the outer surface of the mask was decorated with a mosaic of 
feathers, replaced today with pieces of cloth. Apparently there is now a certain 
flexibility in the choice of the patterns studied (most of them geometrical), for 
two different pairs of homonymous masks (therefore seemingly representative of 
the sarne entity) had different decorations. However, under no circumstances are 
two masks of the sarne pair different from one another. 

Only a few decorations remain from the featherwork of the old Aruanã 
masks, attached to the cylindrical frame which 1 divided according the following 
terms for the purpose of studying them (see also Ribeiro, 1957) : 
Panache (tuft of feathers) - Found in many of the masks studied , they are 
always attached to the top of the 'head'. They are of two types : 'short', made of 
tufts of feathers tied together around the quills, and 'long', composed of a long 
cotton thread along which the feathers are attached. Usually the 'panache' is 
attached to the central shaft of the bamboo trame which sometimes has at its 
apex a pompom, formerly made of feathPrs and now made of cloth. 
Occipital adornments - Two quite distinct ornaments a!ways situated 
directly opposite the 'face'. The first 1 called the ' fan '. lt is formed by four fans 
of feathers, two larger ·ones in the inner part and two smaller ones in the outer 
part, forming four quadrangular surfaces united at their bases and opening like 
the pages of a book. 

The second and much less elaborate type 1 called the 'occipital mane' . lt is 
formed by a thread which extends along the 'nape' of the mask with two pairs of 
feathers tied together by the quills, one on the upper part and the other on the 
lower oart of the mask. 
Diadems - Always associated with the morphological type 'without 
projections'. Consists of a double row of feathers tied around the upper part of 
the 'head' of the mask. lt is composed of an outer row of smaller, trimmed 
feathers and an inner row of larger feathers, also trimmed . 
Pendants - Exclusive of the mask 1 called 'bicorn'. They are small tufts of 
feathers attached to the upper ends of each corn and hanging perpendicularly 
from it. Structurally they are identical to the ornaments 1 called 'hanging drops' 
(see below) except for their setting. 
Hanging Drops - They are found only in the masks 'without projections' 
and are made of a double pad of feathers tied to a cotton thread and enhanced 
with feathers fastened to the lower end of the cylinder which corresponds to the 
'face' of the mask. 
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Triad - For want of a better term, 1 used 'triad' for the ornament composed 
of three macaw tail feathers, Ara· macao and Ara ararauna, more or less 
equidistantly inserted behind the double row of feathers which form the 'diadem' 
and extending above it. 
Earrings - They are composed of a brass center (formerly of mother of 
pearl) often surrounded by a colorful ring of feathers, generally the product of 
'tapiragem' (dyeing of feathers). The earrings are fastened to each side of the 
'face' and some of them have a spray of black cotton threads in the center. 
These ornaments are structurally 'very similar to the 'earrings' worn by the Karajá 
in their cerimonies . 

Table 1 lists 17 species identified among the Aruanã masks studied, 6 of 
which pertaining to the Falconiformes, 4 to the Ciconiiformes, 4 to the 
Psittaciformes and the remaining 3 distributed among Anseriformes, Gruiformes 
and Strigiformes species. 

Contrary to what occurs in other forms of handicrafts mainly in the 
commercial ones, we didn't find in the Aruanã masks featherwork any feathers 
from domestic fowl like chickens, Gallus gallus, guinea hens, Numida meleagris, 
turkeys, Me/eagris gallopavo or domestic pigeons, Columbia livia, even though 
these feathers were available as pets of the group. Nor did we · find any artificially 
painted feathers in the Aruanã masks, a common enough finding Karajá 
handicrafts in general. Usually the light colored feathers are dyed with blue or 
yellow artificial dve. The fact that dyed feathers do not exist in the Aruanã 
masks, though, seems to be conjectural since, according to our informers there are 
no ritual dispositions against the use of this new material (at lea~t not as 
concerns natural feathers of exotic birds), provided the process enhances the 
beauty of the feathers or when there are not sufficient native feathers to meet 
the desired quality and quantitity . On account of that, the Karajá, when visiting 
other communities (as for instance, those of the Xingu), often bring with thém a 
lot of feathers to enrich their featherwork, thus creating a problem for the 
zoologist because it is difficult to determine whether the feathers belong to the 
local avifauna or not; the sarne occurs with the pets (see item 4). 

3. THE ARUANÃ MASKS 
A Study of the Featherwork 

My original objective was not only to identify the species of birds whose 
feathers are used to make the Aruanã masks but also to obtain information about 
the cultural aspects of their use. However, the task was very difficult, for it 
demahded a much more extensive knowledge of the Karajá cultural universe than 
1 now have, which was compounded by the cultural disruption the group is going 
through . 

One of the consequences of this cultural situation is the decrease in 
perfection and variety in the new Aruanã masks, when compared to the old 
ones. This comparison is not always an easy task since the material is scarce in 
our ethnological collection. However, there is obviously a complete absence in 
the new masks of the precious mosaics of herons, macaws and other feathers 
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glued with wax, which in the 40s and 50s appeared as fretwork and geometrical 
patterns on the surface of the masks and have now been replaced with pieces of 
cloth. Apparently this loss extends to other ornaments on the mask, like 
pompoms' and 'earrings' (see item 2) in which the red Ara macao feathers and 

the Myriidae, Paxyodon syrmatophorus mother of pearl have been replaced by 
cloth and brass. The current featherwork, as compared to the old masks, boasts 
notably few macaw feathers which arE::: an object of special esteem for the Karajá 
in their mask-making. 

Our preliminary study resulted in 17 ornithological species in a total of 14 
masks examined which, as was said above, belonged to two different artisans of 
tvxo different 'houses'. Comparing the two groups we find that only 7 species of 
birds are not common to both: Buteoga/lus urubitinga, Herpetotheres 
cacchinans, Mi/vago chimachima, Polyborus plancus, Amazona aestiva and 
Amazona amazonica, found exclusively on the Arutana masks, while the Harpia 
harpyja (only a single feather) is the only one found exclusively on the Maluaré 
masks. 

Although conspicous, the differences must be viewed guardedly as concerns 
as supposed exclusiveness of certain individuais or 'houses' with regard to 
species of the regional avifauna, even though there are some feathers, like these 
of the Crested Caracara Polyborus plancus (the Hüré of the Karajá) which are 
present in the mythology of the group. Above all one must take into 
consideration the fact that the species in question are equally available to both 
artisans. 

lt seems possible that the differences observed result more from an individual 
attitude than frorn a ritual determination of any nature. lndeed, considering that 
Arutana, besides being the 'xandinodô' (ritual chief), is also one of the 
community's most traditional individuais, it is only natural th.st he do well in 
featherwork that is ritually so important. The difference is enhanced by the poor 
state of conservation of the Maluaré masks to the point of making the study of 
one of the pairs impossible. My hypothesis is reinforced by the information given 
by Arutana that all this supposed 'exclusiveness' could be freely used by Maluaré 
in his masks. 

1 also verified the exclusivity of the species, as regards not the artisan, but 
the masks themselves, since each pair represents an entity (a 'bicho', as the 
Karajá call it) whose meaning 1 was unable to fully grasp. 

lt was impossible to establish the existence of any exclusivity in this context 
even though certain species of bird feathers occur only in one or two masks. On 
the other hand, 1 think that, in certain cases, some feather ornaments are a 
constant in the Aruanã masks, at least as concerns their chromatic pattern. The 
contour feathers of the scarlet macaw Ara macao, for instance, are practically 
the only ones found in all the ornaments - like 'pendants' and 'drops' -
articulated with the body of the mask, a feather characteristic of various other 
forms of handicrafts. The 'earrings' are another example, for they are always 
made of macaw feathers colored by 'tapiragem'. 

1 wish to call attention to the 'Diareheny ljaçó' mask, represented by both 
the artisans, a fact which reinforces my belief in the constancy of certain colar 
patterns. ln this mask three species were used (Mycteria americana, Jabiru 
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mycteria and Cairina moschata), in different combinations, (see Table 1) in the 
'diadems'. However, in every instance the white-black pattern was respected: the 
black row was externa! and made of smaller feathers (more trimmed off) and the 
white row was the larger internai part. When asked about a possible change in 
the pattern, Arutana said that the species used was irrelevant provided the above 
described pattern was follo\'.'Jed. 

Another important observation concerned the presence of identifiable 
"males" and "females" , at least in certain pairs (see also Fénelon Costa, 1978) . 
Apparently this reflects the dualism often found in certain lndian groups of · 
Brazil. Based on the the data obtained 1 cannot make a definite affirmation on 
the question , for even though the featherwork in one of the elements of the pair 
is obviously more elaborate than in the other, this difference sometimes is so 
small that it loses its significance. ln all the pairs studied, however, the structure 
is always the sarne for both. 

This difference is more frequent in the masks made by the artisan Arutana , 
with a rate of 11 x 4 species (maximum), against 8 x 7 (minimum). ln the 
Maluaré masks this proportion tends to a parity, with the maximum of 9 x 7 
species and a minimum of 7 x 6. 

·4. THE COLLECTING OF THE FEATHERS 
BY THE KARAJA FROM SANTA ISABEL DO MORRO , 

lt is an amazing fact that the analysis of the 17 ornithological species found 
in the Aruanã masks clearly reflects the tradition of a fishing nation, where 
hunting is a secondary activity (Ehrenreich, 1948), which apparently has been 
stressed in recent years as a result of direct and indirect pressures from the neo
Brazilian society. 

1 distinguish two groups of ornithological species which stand out among the 
species used, not only because of their constancy (some of them are present in 
all the masks) but also due to their number, being the true basis of the current 
featherwork of the Aruanã masks, and of the Karajá feather work in a wider 
sense. The groups are: 'aquatic birds' and the pet birds. 

ln the first group 1 found ornithological species biologically related to the 
swamps or marshs, easily exploited by a fishing nation. This is the case of the 
Roseate Spoonbill, Ajaia ajaja and the Muscovy Duck, Cairina moschata, whose 
feathers were present in all the masks examined, besides the American Wood
lbis Mycteria americana, found in 12 of the 14 pieces. Less numerous are the 
Jaburu, Jabiru mycteria, in 7 masks and the Rufescent Tiger-Heron, Tigrisoma 
lineatum, found in 5 of the 14 artifacts. 

Aquatic birds can be obtained in two different situations: the first, the 
chance encounter, mainly when the fisherman shoots the bird to eat, as in the 
case of the Muscovy Duck (see Ehrenreich, op. cit.). While nowadays the 
hunting is made easier by the use of firearms, in the past the process was much 
more conventional; for instance, to capture Mycteria americana, the Karajá took 
advantage of the fact that such birds, when on the grour.id, need to run some 
meters before taking off. Then men hid nearby, and as soon as the bird started 
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its run they either threw their spears or ran faster than the animal, grabbed its 
legs and knocked it down. The sarne method was used to catch Rheas (Rhea 
americana), when various men took turns running after the bird until it got so 
tired from running in circles that the hunters could hook their bows over its neck. 

Different tactics are used for species like the Spoonbill and the Wood-lbis 
which live in colonies that are periodically explored by the hunters in planned 
hunts. The hunts are rather complex, due not only to the intricate ritual but also 
to the confusing " property" rights over the bird colony (the 'ninhal ' as the 
natives call it) and consequently a greater or lesser availability of feathers. 

Apparently the discovery of the nesting grounds would determine its formal 
ownership, that is, the discoverer of the nest colony is automatically its natural 
owner, a ownership that, like a fruit tree or a handcrafted object can be offered 
to a newborn baby or to a special friend. When the discoverer is not old enough 
to take on the responsibility inherent to ownership, a rela tive is in charge of it 
until the youth reaches the age considered reasonable for the responsibility . 
According to information, the Karajá often used to fight for the nests when, 
during their fishing activities, they suspected the existence of a colony by 
observing the movement of the adult birds. They marked the possible position of 
the colony following the birds' flight patterns, and then organized a race. The 
owner was the first to reach the colony. 

The owner of the bird colony (or his representative) decides when to open it 
to the whole village, and looks after part of the ritual involved (now often 
omitted) . He can be helped by his relatives in these tasks. 

This 'official opening' of the colony is attended by the members of the 
community of the owner, interested in the use of the nests and members of 
other tribes (from Fontoura, for instance) in a great concentration of hunters. 
The owner of the nesting grounds does not always belong to the community that 
is geographically nearest to the colony. When they arrive there, the owner and 
his relatives build a roughly triangular brazier, where offerings of 'teiuba' honey 
(Meliponidea), broiled Iguana, (Iguana iguana) and Electric Eel (E/ectophorus 
e/ectricus) and a lighted pipe are deposited. Then they invoke the beings 
responsible for the spoonbills (among them, the Aruanã grandfather) to accept 
and take the offerings. The pipe is passed around, each man rubbing it against 
his body after smoking, and then it goes back to the brazier. Only then the 
'bichos' come out of the woods to get the offerings, jestering and bantering, but 
everybody must be serious and refrain from laughing as a sign of respect. A 
sim pie fight follows, in the ritual 1 attended. Three Karajá from Fontoura did a 
kind of dance, accompanied by chants, swaying their bodies to the right and to 
the left as if to touch their feet on either side, and turning around in front of those 
who looked on in silence. 

Apparently this dance is a kind of challenge between two communities and 
in this case was met by the members of the Santa Isabel community with 
laughter and mockery. Soon, three individuais of Santa Isabel, after doing the 
sarne dance, started a fight with the people of Fontoura . The fight is not 
different from the one observed during the 'great house feast' (hetohokan). The 
fighters loop their arms around each other's chests, over their shoulders, and 
under their underains, and clench their hands behind their backs. The winner is 
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the one who knocks his adversary on the ground, tipping him off balance with 
violent tugs and trips. 

The food and the dances are offered to the beings which are the 'owners' of 
the Spoonbills, causing them to 'close their eyes' and to ' free' the birds which 
will then appear to the hunters with their 'eyes closed'. lf the 'bichos' (as the 
Karajá call them) do not like the offerings, or if the ritual has been poorly 
prepared, the Spoonbills are few and wild, because they have their 'eyes open'. 
This was exactly what happened in the ritual 1 attended: offerings were made not 
of game but of pieces of wood gathered at the time of the ritual and not before, 
an obvious attempt at fooling the beings , an attitude which was strongly, 
although covertly reproved by the traditionalists, who regretted the laziness and 
neglect of those responsible for a ritual that had resulted in a poor hunt. The 
dance and the fight were dispired and the pipe ritual was not performed. 

The last rite occurs before the hunt is performed by an individual (be he the 
owner of the nesting grounds or not) considered a good hunter by everybody. 
He enters the swamp alone and in his first blow must kill a Spoonbill an omen of 
good hunting. lf this man succeeds he goes back to the other hunters and gives 
the dead bird to one of his important relatives who then invites everybody to 
touch it with weapons for a good hunt . Only then they enter the nesting 
grounds, in twos or one at a time, to try their luck. They use all kinds of 
weapons, from 22 riffles to old fishing nets with lead weights, arrows, and 
stones. ' 

Entering into the muddy swamp and breaking the tangled pranches, the 
crescent formed by the Karajá widens, making a circle around the colony, killing 
indiscriminately while the prey whirls in a frenzy to escape. The cry of the chicks 

' is mingled with to the their parents squawking and to the shooting, yells and the 
splashing of stones and human bodies into the water. Fleeing the hunters , the 
birds fly , soaring above the nesting grounds, coming back in circles in a suicidai 
dance, trying to find a way to the abanqoned nests. Dozens are killed, as soon 
as they reach the edge of the swamp, by the Karajá hiden among the vegetation, 
the more coveted being the Ajaia adult in the peak of its mating plummage, 
while the nestlings born in that year and the year before are much less highly 
prized . 

The killing goes on in a frenzy ali day long without rest and the 
pandemonium in the swamp is such and the hunters so fierce that often they 
wound each other, which is not unexpected in the dense swamps. They try to 
avoid such accidents by yelling continuously so that the other hunters may know 
their where abouts . 

lt is not easy to determine the number of birds that are killed or caught in 
these forays since the treatment given to them varies according to their intrinsic 
value. The young Spoonbills for instance, have their wings out off and are left in 
the nesting grounds while the adults are carefully plucked, an operation often 
carried out in the camp built near the swamp. We estimated the booty of the 30 
Karajá at about 200 Spoonbills and 40 Wood-lbises considered a 'poor' out come 
by the hunters. Anyway we counted only the carcasses, for it was impossible to 
know for sure the number of wounded birds that had flown away to die far away 
from the swamp or the number of those caught in the nests by the Karajá (they 
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catch the nestlings for pets) or slain by the predators ( Crested Caracaras, 
Polyborus plancus and Black Vultures, Coragyps atratus) which incessantly patrol 
the colonies, attacking any abandonned nest immediately. The hunters 
themselves do not have the slightest idea of the number of birds killed or caught, 
for after this 'opening hunt' the beings are satisfied and the colony is open to 
anybody and the former 'owner' of the nesting grounds looses his centralizing 
role. 

The second basic group of species used in the Karajá featherwork - the pet 
birds - is composed almost exclusively of Psittacidae: the Scarlet Macaw, Ara 
macao and the Blue-and-Yellow Macaw Ara ararauna, present in 13 of the 14 
masks examined and secondly the parrots Amazona aestiva and Amazona 
amazonica which occurred respectively in 2 and 3 of the masks studied. 

lt is interesting to notice that the Karajá keep many kinds of birds as pets 
whose feathers are not used for their handicrafts although some of them, like the 
Spoonbills and the Tiger-heron could be used for that purpose. lt seems that the 
habit of keeping animais as pets is not as common as before . Ehrenreich (op. 
cit.) says that the Karajá community is a 'kind of zoo', with many birds in cages, 
" the larger ones with bright plummages ... their feathers are used for 
ornaments ... ", including the herons, Casmerodius a/bus, Spoonbills, Wood-lbises 
and mainly the Blue Macaws, Anodorynchus hyacinthinus and the Scarlet 
Macaws, Ara macao; the Blue Macaws, "characteristic of the Araguaia 
avifauna . .. are found in all villages". Smaller species are also listed as the "green 
parrot ... many species of ducks, doves, boatbills, rheas, currasows etc.". 

Nowadays the number of birds kept as pets is smaller, and most of them are 
caught when they are still very young and released ~hen they grow up. 1 
observed the presence of Rheas (Rhea americana), Bitterns, Tigrisoma lineatum, 
Spoonbills, Ajaia ajaja, small Sun-bitterns, Eurypyga helias, Gulls, Phaetusa 
simplex, Skimmers, Rynchops nigra and a great number of Psittacidae: Scarlet 
Macaw, Ara macao, Blue-and-Yellow Macaw, Ara ararauna, Conures, Ara tinga 
aurea, Parakeets, Brotogeris versicolorus and Parrots, Amazona aestiva. However 
many of them are kept to be sold afterwards, outside the village . We observed 
the sarne decrease in a number of other groups like the wild mammals; today 
they keep dogs and a few cats even though Ehrenreich (op. cit .) talks about 
monkeys, capybaras, coatis, tapirs etc . The most common pets are young turtles 
(Podocnemis unifJl/is ) and small crocodiles. 

Due to the general impoverishment of the Karajá featherwork and the 
difficulty in obtaining good feathers, the macaw is today a regai gift, for besides 
being a rich source of feathers, for the Karajá it opens the way for feather 
trade with neighboring tribes, the Tapirapé, for instance, and even the Kaiapó in 
the south of Pará . ln 1980 all the feathers from the chest and abdomen of an Ara 
macao cost about CrS 100,00, while less than a half dozen of the big tail feathers 
were valued at CrS 500,00. Many of the Karajá were appalled by such high prices 
for it makes the manufacture of 'beautiful ornaments' impossible. The feathers 
may be articles for bartering and may be so highly valued that in the past a 
'white man' would pay a debt to the Karajá with dead macaws, a very common 
practice then. 
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However the big front teeth of young capybaras are still more valued for 
bartering mainly when taken while the-animàl is still in its mother womb. The 
down of the cormorant, Phalacrocorax olivaceus also brings a good price for it 
is an indispensable ornament for the newborn babies and, like the capybara 
teeth, it is the object of a very interesting bartering ritual. The person who gives 
some down to the parents of the newborn child·may ask for any object in 
exchange, even a valuable one. According to he degree of friendship or kinship, 
an individual may occasionally lend another some of his ornaments. 

The feathers are used more than once, even those of the Aruanã masks (see 
also Ehrenreich, op. cit.) and are kept in tins, suitcases or plastic bags. ln the 
past they were kept in straw baskets made of 'macauba' (Acrocomia sp.), the 
'ura-bahô', a piece of basketry which only a few of the eldest still know how to 
make and is thus a very difficult item to obtain. 

The Aruanã masks made by Arutana also feature the feathers of the 
Savanna Hawk, Heterospizias meridiana/is and those of the Crested caracara, 
Polyborus plancus, both present respectively in 8 and 4 of the 8 masks studied, 
being the only two species among those cited above that occur in at least 50o/o 
of the masks examined. The sarne is true for the Cariama, Cariama cristata 
feathers, in the masks made by the artisan Maluaré, where it occurs in 3 of the 6 
pairs examined. The Savanna Hawk, the Caracara and the Cariamas are species 
common to the region and are easily found near the village. 

I 

5. 'TAPIRAGEM' COLORING ANO ORNAMENTATION OF THE KARAJA PETS 

'Tapiragem' is the conventional term for the process of giving a yellow colar 
to the feathers of certain birds, using some kind of food and/ or ointment. As far 
as 1 know, the process involves only the Psittacidae, more specifically the parrots 
and macaws. 

The effectiveness of the process is confirmed by some and denied by others. 
1 do not intend to discuss the ·process and would rather side with Dr. H. Sick, 
the first ornithologist to study 'tapiragem', when he says that the process may 
exist, although all the scientific experience in the matter has been unable to 
reproduce it (Villela, 1976). Aside from the yellow mutants (the 'lutinos', or more 
specifically, the xanthochromic individuais) among the Psittacidae, there are 
probably many methods of 'tapiragem'. Anyway, we found feathers that had 
been dyed yellow in the Aruanã Ara macao and Ara ararauna masks. 

Ehrenreich (op. cit.) reported that "the Karajá know how to artificially 
change the colar of the birds' feathers mainly by using yellow dyes" but he was 
not able to obtain "accurate information as to how the feathers found nowadays 
were processed", by the Karajá method of 'tapiragem', or by the Tapirapé, the 
principal suppliers of feathers to the Karajá, and who also practice 'tapiragem' 
even though Baldus ( 1970) doesn't report such practice. 

The Tapirapé process of 'tapiragem' as described by them, is similar to the 
classical methods (Métra.ux, 1928, 1928 bis). The assumed inductive agent is of . 
animal origin; in this particular instance, the fat of the turtle Podocnemis expansa 
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whether mixed or not with the eggs of this chelonian and the fat meat of the 
'pirarucu' Arapaima gigas is mixed with the pet' s diet. However the Karajá 
method is quite different since they use plants, more specifically annatto 
scrapings of 'urucum' (Bixa orellana) mixed in equal parts with digitform roots of 
the 'andirá' (a sort of saffron ). The result is a paste to which is added cold water 
and then it is mixed into the birds' food of three times a day. 

1 also observed the use of scrapings from the roots of 'andirá' diluted in cold 
water used as medicine for the macaws after plucking them. ln this specific case 
the bird (Ara macao) was held by three women while a fourth plucked its chest 
and back feathers outting those of the tail and wings. After the plucking, the 
fourth woman put some of the 'medicine' into her mouth and spitting , sprayed it 
over the bird which, as soon it was released, went away quivering and 
staggering from the shock from which it nonetheless soon recovered. 

ln principie, according to our informers, this process has nothing to do with 
'tapiragem'; it's purpose is solely relieving the pets from the effects of the rough 
handling. However 1 noticed that the Karajá also make use of the 'andirá' roots 
to calor their handicrafts and to paint their bodies, by rubbing a fresh 'andirá' 
root over the skin producing a bright yellow color which, 1 know by experience, 
is very difficult to get off. There are not any ritual aspects involved in the 
'tapiragem' and the owner of the pet himself can do it any time he wishes. The 
Karajá call it 'tanré', a word which enters in the composition of the word yellow. 

The Karajá used to paint their pets as was reported by Ehrenreich (op. cit.): 
"many of these birds ... are artificially embellished. Those with white feathers are 
painted red , others have small tufts of feathers tied to their wings" . ln a way, 
some similar habits subsisted and today the Karajá still decorate their pets with 
tufts of cloth arid colorful strings, not only to 'embellish' them as to identify the 
animais as belonging to the individual. Less often they paint the animais for fun , 
using industrial dyes or even medicines, like the genetian violet. This has nothing 
in common with the intentional painting of the feathers used in the commercial 
handicrafts, as mentioned before. 

6. CONCLUSION 

Surrounded by a society that little by little intrudes upon their lands, the 
Karajá are classified as a marginal labor force of gatherers, which strenghtens 
their fluvial tendencies. Orbiting around a world which destroyed their cultural 
universe without absorbing it, the Karajá society is going through an acute 
process of loss of identity, and their members are turning to alcoholism, apathy 
and violence. 

Within these parameters it is not a surprising fact that their material culture 
has been affected, and what is striking is not what was lost but the part of their 
culture that stubbornly survived. ln this specific instance it seems that the Karajá 
featherwork is in danger of becoming extinct, even when we consider the 
difference between the ritual featherwork and the commercial one. The 
abundance of domestic fowl feathers and the poor finishing of the commercial 
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items seems to foretell, for the Karajá, the sarne sad picture we find today 
among the Pataxó of the south of Bahia . 

The distinction between 'commercial ' and ' ritual' handicrafts, although 
convenient, is not tranquilizing from any point of view, since they are not only 
easily miscible but also subject to the inevitable erosion of the present Karajá 
social picture. ln this sense, there is an obvious impoverishment of the more 
important ritual artifacts (like the Aruanã masks) and it is reasonable to foresee 
an increasing and faster loss in the future, if one considers the new generation's 
attitude against the continuity of such cerimoniais. The advance of the wave of 
settlers in the region, the relentless cultural disaggregation and the increasing 
adaptation of community activities to a market (under the current policy of the 
Funai (National lndian Foundation) has great influence in this matter) reduce the 
possibility of reversing these tendencies, emphasizing the paradox of formally 
demanding of the Karajá a recognition of their identity and at the sarne time 
making it impossible for them to practice it. 

Finally one must take into account that certain resources of our fauna and 
flora tend to diminish vertically, due to the selective exploration (in professiona• 
practice) by which the neo-Brazilian society makes use of the lndian's legal 
situation to dodge inspection, thus achieving a greater profit. Such effects can 
be observed in the most sensitive species . Where are the macaws, the jaguars 
and the great otters that were so abundant, in the past, in the Araguaia? The 
comparative study of the Aruanã masks reveals that they bear sad witness not 
'only' of a culture but of a whole universe which, though almost untouched 50 
years ago, now seems to move towards its death. / 
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ARUT ANA'S MASKS 

TURRÊ IJ AÇÓ ITA BORA IJAÇÓ 

SPECIES A B A B 

Hangong Hanging Occipital Occipit., 
drops O.adem drops Oiedem Pan.che Diadem fan Eyes Panache Diadem fan Eyes 

Order Ciconiiformes 
Family Ardeidae 

1. Tigrisoma lineatum - Rufescent Tiger·Heron X X X 

Family Ciconiidae 
2. Mycteria americana - American Wood-lbis X X X X X X 
3. J<1h11u mycterta Jaburu X 

Family Threskiornithidae 
4. Ajaia ajaja - Roseate SpoonbilÍ X X X X X X X X X X 

Order Anseriformes 
' 

Family Anatidae 
5 Cairina· moschata - Muscovy Ouck X X X X X X X 

Order Falconiformes 
Family Accipitridae 

6. Buteogallus urubitinga - Great Black Hawk X X 
7. Heterospizias meridionalis - Savann11 H11wlc X X X X 
8. Harpia harpyja - Harpy Eagle 

Family Falconidae 
9. Herpetotheres cacchinans - Laughing Falcon X 

10. Mi/vago ch111mch1ma Yellow· Headed Caracara 
11. Polyborus plancus -. Crested Caracara X X X X 

Order Gruiformes 
Family Cariamidae 

12. Cariama cristata - Caria ma X 
X 

Order Strigiformes 
Family Strigidae 

13. Rhynoptynx clamator - Striped Owl X 
. 

Order Psinaciformes 
Family Psinacidae 

14. Ara araruana - Blue·and-Yellow Macaw X X X X X 
15. Ara macao - Scarlet Macaw X X X X X X X X 
16. Amazona aestiva - Turquoise-Fronted Parrot X 
17. Amazona amazonica - Orange·Winged Parrot X X 



-
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ARUTANA' S MASKS 

TAU-HY IJA ÇÔ D IAREHENY IJ AÇÔ 

SPECIES A B A B 

Occipital Occipital Occipital Occipital 
Panache Oiaóem mane Panache 0 1aóem mane Panache Oiadem fan Panache Oiadem fan 

Order Ciconiiformes 
Family Ardeidae 

1. Tignsoma lineatum - Rufescent Tiger-Heron 

Family Ciconiidae 
2 M yctena americana - American Wood-lbis X X X X X X X X 
3 J ,1/J11 (1 111ycteoa Jaburu X X X X X X X 

Family Threskiornithidae 
4. A1aia ajaja - Roseate Spoonbill X X X X X X X X X 

Order Anseriformes 
Family Anatidae 

5. Cairina moschata - Muscovy Duck X X X X X X X X 

Order Falconiformes ' Famtly Accipitridae 
6 . Buteogallus urub1tmga - Great Black Hawk X 
7. Heterospizias mer1d1onalis - Savanna Hawk X X X 
8. Harpia harpyja - Harpy Eagle 

Family Falconidae 
9 . Herpetotheres cacchinans - Laughing Falcoo X 

10. Mi/vago ch1machmhl Yt!llow·Headed Caracara 
11 . Polyborus plancus - Crested Caracara X " X 

Order Gruiformes 
Family Cariamidae 

12. C11ri11ma cristata - Cariama 
X 

Order Strigiformes 
Family Strigidae 

13. Rhynoptynx cla~tor - Striped Owl 

Order Psittaciformes 
Family Psittacidae 

14. Ara araruana - Blue·and· Yellow Macaw X X X 
15. A ra macao - Scarlet Macaw X X X 
16. Amazona aesti va - Turquoise·Fronted Parrot X 
17. Amazona amazonica - Orange-Winged Parrot X 





MALUARE 'S MAS~S 

DIAREHENY IJACO HARIRI IJACO IRAROREA IJAÇO 

SPECIES A B (• J A B 

Occipital Occipital Occipital Occipital 
Panache Diadem fan Panache Diadem fan Pendants fan Pendancs lan 

Order Ciconiiformes 
Family Ardeidae 

1. Tigrisoma lineatum - Rufescent Tiger-Heron X 

Family Ciconiidae 
2. Mycteria ameJicana - American Wood-lbis X X X X 
3. Jabtru mycteoa - Jaburu X X X X X X 

Family Threskiornithidae 
4. Ajaia ajaja - Roseate Spoonbill .. X X X X X X X X 

Order Anseriformes 
Family Anatidae 

5. Cairina moschata - Muscovy Duck X X X X X X 

Order Falconiformes 
Family Accipitridae 

6. Buteogallus urubitinga - Great Black Hawk 
7. Heterospizias meridiana/is - Savanna Hawk X X 
8. Harpia harpyja - Harpy Eagle X 

Family Falconidae 
9 . . Herpetotheres cacchinans - Laughing Falcon 

10. M1lvago chimach1ma· Yellow-Headed Caracara 
11. Polyborus plancus - Crested Caracara 

Order Gruiformes 
Family Cariamidae 

12. Cariama cristata - Cariama X X 

Order Strigiformes 
Family Strigidae 

13. Rhynoptynx clamator - Striped Owl X 

Order Psittaciformes 
Family Psittacidae 

14. Ara ararauna - Blue·and-Yellow Macaw X X 
15. Ara macao - Scarlet Macaw 
16. Amazona aestiva - Turquoise-Fronted Parrot X X X 
17. Amazona amazonica - Orange-W inged Parrot 

(*) This mask could not be examined beca11se it was completely destroyed. 





MALUARE.'S MASKS 
UWORUNI IJAÇÔ 

SPECIES A B 

Occipital Occ1p11111 
Triad Diadem mane Earnngs Triad D1ad<"n n1ane E;1rr1ngs 

Order Ciconiiformes 
Family Ardeidae 

1 . Tigrisoma lineatum - Rufescent Tiger-Heron X X 

Fami:y Ciconiidae 
X 2. Mycteria americana - American Wood-lbis 

3. Jab1ru mycteria - Jaburu 

Family Threskiorhithidae 
4. Ajaia ajaja - Roseate Spoonbill 

I X X X X 

Order Anseriformes 
Family Anatidae 

5. Cairina moschata - Muscovy Duck X X X X 

Order Falconiformes 
Family Accipitridae 

6. Buteogallus urubitinga - Great Black Hawk 
7. Heterospizias meridionafis - Savanna Hawk 
8. Harpia harpyja - Harpy Eagle 

Family Falconidae 
9. _Herpetotheres cacchinans - Laughing Falcon 

10. Mifvago chimachima-Yellow-Headed Caracara 
11. Polyborus plancus - Crested Caracara 

Order Gruiformes 
Family Carlamidae 

12. Cariama cristata - Caria ma X 

Order Strigiformes 
Family Strigidae 

13. Rhynoptynx c/amator - Striped Owl 

Order Psittaciformes 
Family Psittacidae 

14. Ara ararauna - Blue-and-Yellow Macaw X X X 
15. Ara macao - Scarlet Macaw 
16. Amãzona aestiva - Turquoise-Fronted Parrot X X X X 
17. Amazona amazonic~ - Orange-Winged Parrot 

( • J This mask could not be examined because it was completely destroyed. 
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